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AVALIAÇÃO ON-LINE HORÁRIO: 07h30 às 10h PERÍODO: 14 a 18/06 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 

PORTUGUÊS  

FILOSOFIA  

HISTÓRIA 

INGLÊS 
MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA  

REDAÇÃO 

CIÊNCIAS 

ARTE 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

PORTUGUÊS 

CAPÍTULO 6 
Leitura: Resenha crítica; 
Análise linguística: Verbo (págs. 12 e 
13). 

 Identificar as características do gênero resenha 
crítica;  

 Compreender o conceito de verbo e a sua função 
dentro de um determinado contexto.  

CAPÍTULO 7 
Análise linguística: Modos verbais 
(págs. 34 e 35); Tempos verbais do 
modo indicativo (págs. 36  37). 

 Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, 
considerando a intenção comunicativa; 

 Identificar, classificar e utilizar tempos verbais no 
modo indicativo.  

REDAÇÃO 

CAPÍTULO 7: 
Figuras de linguagem (págs. 45 a 47); 
Poema (págs.41 a 44).  

 Reconhecer as figuras de linguagem (metáfora, 
comparação, metonímia, personificação e ironia) em 
textos poéticos; 

 Identificar as características do gênero poema.  

INGLÊS 

UNIT 3 - ROBOT AND US 
Expressões e vocabulário da unidade. 
Grammar:  
can / can’t  
Should/ Shouldn’t 
Studentbook- páginas 60 até 74 
Workbook- páginas 38 até 47 

 Descrever os robôs e falar sobre as suas 
habilidades. 

 Reconhecer o vocabulário e as expressões sobre as 
funções dos robôs na sociedade. 

 Usar o should e shouldn’t para dar conselhos. 

 Usar o can/can’t para falar sobre as habilidades. 

ARTE 

UNIDADE 2 
 
CAPÍTULO 6: Instrumentos musicais 
convencionais e alternativos. Páginas: 
66 até 75. 

 Materialidades  

 Processo de criação 

 Entender a importância da formação sonora para a 
correta classificação do instrumento;  

 Conhecer a organização das famílias de 
instrumentos em uma orquestra;  

 Diferenciar um instrumento musical tradicional de 
um alternativo. 
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DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

GEOGRAFIA 

UNID. 2 
 
CAPÍTULO 6: Por dentro da Terra 

 Conhecer as dinâmicas que promovem os 
fenômenos naturais referentes aos agentes internos 
de elaboração do relevo; 

 Identificar a influência desses fenômenos e de seus 
efeitos no cotidiano das atividades humanas; 

 Relacionar o nível de desenvolvimento das 
sociedades às suas capacidades de defesa ou de 
lidar com esses eventos; 

UNID. 2 
 
CAPÍTULO 7: O chão que pisamos 

 Conhecer os diversos tipos de rocha que compõe a 
litosfera, as formas como elas se originam e suas 
potencialidades econômicas; 

 Identificar os diferentes processos naturais de 
alteração das rochas que levam a formação dos 
solos, bem como suas formas de aproveitamento 
econômico pelo ser humano; 

 Diferenciar a influência de forças internas e 
externas do planeta que conduzem a diferentes 
formas do relevo, bem como a interferência humana 
nessas estruturas; 

 Identificar as principais formas do relevo continental 
e do submarino, suas estruturas geológicas, suas 
dinâmicas de formação e sua evolução. 

HISTÓRIA 

LIVRO 2 
 
CAPÍTULO 6: Tradições Orientais: China 
e Índia. 

 Descrever a formação histórico-cultural das 
civilizações: Chinesa, Indiana, Caral e Olmeca; 

 Caracterizar o desenvolvimento técnico-científico 
dos chineses com base nas suas invenções; 

 Compreender a relação entre religiosidade e política 
na sociedade indiana; 

 Refletir sobre a sociedade de castas que ainda 
perdura na prática, embora abolida pelo 
Constituição; 

 Caracterizar antigas civilizações do continente 
americano; 

 Identificar a mais antiga civilização da América e 
suas características - CARAL. 

 Identificar a primeira civilização da América do 
Norte e Central e suas características - INCAS. 

LIVRO 2 
 
CAPÍTULO 7: América Povos Andinos e 
Mesoamericanos (até pág. 32). 

FILOSOFIA 

UNIDADE 2 
 
CAPÍTULO 7: O que é o ser? 

 Refletir sobre a realidade como objeto de 
conhecimento; 

 Diferenciar sentir de conhecer; 

 Entender a importância da Filosofia para o estudo 
da realidade; 

 Pensar sobre o sentido de ser social; 

 Perceber o trabalho como elemento transformador 
da realidade; 

 Compreender que é preciso desenvolver uma 
consciência social. 

UNIDADE 2 
 
CAPÍTULO 8: Ser social - É isso que eu 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

MATEMÁTICA 

 
 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

CIÊNCIAS 

CAPÍTULO 5 - Vida celular. 

 Reconhecer a estrutura celular como característica básica 
dos seres vivos da Terra: bactérias, protistas, fungos, 
plantas e animais. 

 Desenvolver a noção de que as células atuais tiveram 
origem em células procarióticas ancestrais. 

 Identificar bactérias e arqueas como unicelulares e 
procariotas. 

 Compreender que as bactérias ocupam grande variedade 
de ambientes e que pequena parte é causadora de 
doenças. 

 Conhecer a estrutura básica de uma célula procariótica e 
suas funções. 

 Conhecer a estrutura básica de uma eucariótica e suas 
funções. 

 Diferenciar células eucarióticas animais e vegetais. 

 Compreender que as células animais podem ter 
tamanhos, formas e funções diferenciados. 

CAPÍTULO 6 - Além das células: níveis de 
organização de seres vivos. 

 Compreender que as células se dividem, aumentando em 
número e passam por diferenciação celular, podendo 
assumir formas, tamanhos e funções diferentes. 

 Entender os diferentes níveis de organização do corpo 
dos animais, distinguindo as relações mantidas entre as 
células, tecido, órgão, sistema e organismo. 

 Conhecer características, funções e exemplos dos 
tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 

 Compreender cada organismo como uma tonalidade 
integrada, em que as partes estão em permanente 
conexão.  

 Conhecer sistemas de tecidos vegetais e  reconhecer 
órgãos das plantas, compreendendo seus níveis de 
organização. 

CIÊNCIAS 
CAPÍTULO 7 - Sistema nervoso: informação, 
coordenação e ação. 

 Conhecer a estrutura do neurônio e as funções de suas 
partes. 

 Compreender o mecanismo de transmissão dos impulsos 
nervosos. 

 Diferenciar sistema nervoso central de sistema nervoso 
periférico. 

 Compreender que o cérebro apresenta plasticidade 
apesar da existência de áreas especializadas em 
diferentes funções. 

 Reconhecer a existência de reflexos que envolvem nervos 
e medula espinhal. 

 Conhecer medidas de prevenção e lesões do sistema 
nervoso causadas por impactos, 

 Compreender o mecanismo básico de ação de 
substâncias psicoativas. 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICA 

CAPÍTULO 5 - MDC E MMC módulo 1 

 Calcular o mmc e mdc através da decomposição 
simultânea de fatores. 

 Resolver problemas envolvendo mmc e mdc 

 Reconhecer os elementos fundamentais da 
geometria, diferenciar segmentos colineares, 
consecutivos e adjacentes, classificar os ângulos, 
determinar as posições relativas entre duas retas, 
classificar retas, determinar as medidas de ângulos 
em figuras planas. 

CAPÍTULO 6 - Retas e Ângulos 
Módulo 2 


