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                                            6º ANO A 

 

Reconhecer, sistematizar e analisa os elementos da narração. 

Produzir textos organizados com base na tipologia narrativa. 

Reconhecer as características do agrupamento tipológico relatar identificando-as em 
diferentes gêneros e contextos. 

Produzir textos organizados na tipologia relatar. 

Capacidade de julgamento. 

Distinguir fato da opinião subentendida. 

 Identificar os períodos históricos gerais e da História do Brasil, sabendo situar o 
conteúdo estudado. 

Comparar organizações políticas, econômicas e sociais, relacionando as condições de 
vida dos trabalhadores e os movimentos sociais. 

Reconhecer as principais características do regime monárquico e republicano no 
Brasil. 

Identificar um fenômeno e formular hipóteses.  

Ler e interpretar textos.  

Comparar pontos de vista.  

 Ler e interpretar. 

Aplicar o sistema de coordenadas geográficas para determinar a posição ao absoluta 
dos lugares.  

Reconhecer a diferença entre escala numérica e escala Gráfica.  

 
                 7º ANO A  
 

Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do gênero e da 
tipologia a que pertencem. 
 
Saber utilizar adequadamente os textos expositivos como fontes de informação. 



 
Reconhecer se um texto é predominantemente argumentativo a partir de sua estrutura. 

Compreender  ideia de valor posicional.  
 
Realizar operações de adição e subtração de decimais.  
 
Medir usando diversos Sistemas de medidas.  
 
Conhecer características do Sistema Métrico.  
 

Reconhecer figuras planas e geométricas. 
 
Construir figuras planas e geométricas. 
 
Construir figuras planas e calcular suas medidas. 
 
Saber relacionar os conteúdos estudados (identificação de “causa” e “consequência”).  
 
Questionar, observar, estabelecer relação, contextualizar o aprendizado com as 
diversas áreas do conhecimento. 
 
Valorizar a diversidade cultural.  
 
Fazer hipóteses e investigações.  
 
Compreender o significado de evidência. 

Estabelecer critérios para o agrupamento de objetos.  
 
Classificar objetos de acordo com critérios.  
 
Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas.  
 
Operar com o desenho como modo de pensar, perceber, observar, imaginar, projetar e 
expressar-se nas diferentes linguagens artísticas. 
 
                                         8º ANO A 
 
Explorar problemas simples com equações de duas incógnitas. 
 
Compreender o plano cartesiano. 
 
 Ler e expressar através das diferentes linguagens (escrita, falada, representada), 
convertendo-as em outras. 
 
Questionar, observar, estabelecer relação, contextualizar o aprendizado com as 
diversas áreas do conhecimento. 



 
Ler e interpretar textos.  
 
Diferenciar e aplicar  os conceitos de limites e fronteira. 
 
Construir e aplicar conceitos de fontes de energia.  
 
 
 
                                                    8º ANO  B 
 
 
Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do gênero e da 
tipologia a que pertencem. 
 
Saber utilizar adequadamente os textos expositivos como fontes de informação. 
 
Reconhecer se um texto é predominantemente argumentativo a partir de sua estrutura. 
 
Refletir sobre a escrita em processo, utilizando várias etapas para a elaboração de 
textos.  
 
Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas. 
 
 
                                                   8ª SÉRIE A 
 
 
Reconhecer se um texto é predominantemente argumentativo a partir de sua estrutura. 
 
Refletir sobre a escrita em processo, utilizando várias etapas para a elaboração de 
textos.  
 
Distinguir um fato da opinião subentendida em relação a esse mesmo fato. 
 
Selecionar ideias e organizá-las para a produção escrita de artigos de opinião.  
 
Coletar informações e fazer anotações sobre artigo de opinião.  
 
Criar hipótese de sentido com base em informações encontradas no texto.  
 
Produzir artigo de opinião, usando os mecanismos de coesão próprios do gênero.  
 
Compreender relações métricas dos triângulos retângulos. 
Compreender o significado das razões trigonométricas. 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                             8ª SÉRIE B 
 
 
Refletir sobre a escrita em processo, utilizando várias etapas para a elaboração de 
textos.  
 
Produzir artigo de opinião, usando os mecanismos de coesão próprios do gênero.  
 
Saber relacionar os conteúdos estudados (identificação de “causa” e “consequência”).  
 
Ler e interpretar textos. 
 
Ler e interpretar textos na visão de geografia. 
 
Interpretação de imagens e gráficos. 
 
Identificar, em textos e situações-problema, os fundamentos da cidadania e da 
democracia. 
 
                                                   2ª SÉRIE A 
 
Contextualizar histórica e socialmente o texto literário. 
 
Reconhecer características de um anúncio de emprego. 
 

Desenvolver poéticas pessoais, coletivas e/ou colaborativas por meio de percursos de 
experimentação. 

Articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de 
criação nas linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro. 

O aluno adquira habilidades em distinguir sons de ruídos. Além disso, diferenciais as 
frequências de rádio, calcular ondas, seus comprimentos, amplitudes e velocidade. 

Adquirir habilidades em reconhecer elementos químicos e suas funções numa reação 
química. Distinguirá reações de oxirredução, combustão.  
 
Realizar cálculos estequiométricos, nas relações de matéria, volume, massa. 
 

                                                                    2ª SÉRIE B 

Usar adequadamente a norma padrão formal da língua portuguesa. 



Elaborar estratégias de leitura e produção de textos argumentativos. 

Compreender a história das equações, com o deslocamento das atenções das 
fórmulas para as análises qualitativas.  

Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 
(comprimento, área e volume). 

Valorizar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e 
imateriais. 

Perceber a mediação cultural como abertura de possíveis canais de interação 
comunicativa e de diálogo entre público e as artes visuais, a música, o teatro ou a 
dança. 

O aluno adquira habilidades em distinguir sons de ruídos. Além disso, diferenciais as 
frequências de rádio, calcular ondas, seus comprimentos, amplitudes e velocidade. 

Adquirir habilidades em reconhecer elementos químicos e suas funções numa reação 
química. Distinguirá reações de oxirredução, combustão.  
 
Realizar cálculos estequiométricos, nas relações de matéria, volume, massa. 
 
 
                                                3ª SÉRIE  A 
 
 
Distinguir as diferenças entre leitura de distração e leitura literária. 

Compreender a história das equações, com o deslocamento das atenções das 
fórmulas para as análises qualitativas.  

Saber construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados 
obtidos em pesquisas por amostras estatísticas. 

Distinguir diferenças entre socialismo e capitalismo. 

Leitura e interpretação de gráficos e imagens. 

Diferenciar um condutor de isolante elétrico em função de sua estrutura, avaliando o 
uso de diferentes materiais em situações diversas. 

Valorizar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e 
imateriais. 

Articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de 
criação nas linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro. 

Ler a forma e suas potenciais significações nas linguagens da arte. 

Que o aluno construa conhecimentos e suas próprias representações sobre processos 
de obtenção de materiais a partir da atmosfera (oxigênio, gases nobres, nitrogênio). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


