
1- Reconhecer, sistematizar e analisa os elementos da narração.

2- Produzir textos organizados com base na tipologia narrativa.

3- Reconhecer as características do agrupamento tipológico relatar identificandoas em dif. gêneros e contextos.

4- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do

gênero e da tipologia a que pertencem.

5- Saber utilizar adequadamente os textos expositivos como fontes de

informação.

6- Reconhecer se um texto é predominantemente argumentativo a partir de sua

estrutura.

7- Refletir sobre a escrita em processo, utilizando várias etapas para a elaboração

de textos.

8- Identificar marcas do foco narrativo num enunciado de narrativa literária.

9- Distinguir um fato da opinião subentendida em relação a esse mesmo fato.

10- Identificar o provável público-alvo de um texto, sua finalidade e seu assunto

principal.

11- Inferir informação pressuposta ou subtendida em um texto com base nos

recursos gráfico-visuais.

12- Selecionar ideias e organizá-las para a produção escrita de artigos de opinião.

13- Coletar informações e fazer anotações sobre artigo de opinião

14- Criar hipótese de sentido com base em informações encontradas no texto

15- Produzir artigo de opinião, usando os mecanismos de coesão próprios do

gênero.

16- Analisar narrativas ficcionais: enredo, personagem, espaço, tempo e foco

narrativo

17- Interpretar o texto de forma a compreender o raciocínio autoral.

18- Interpretar textos não verbais com traços de narrativas.

19- Compreender o raciocínio autoral.

20- Analisar textos não verbais com traços de narrativa.

21- Ampliar repertório sobre a leitura de jornais, construção de critérios para leitura,

com base em conhecimentos sobre a mídia impressa. Confronto de impressões e

interpretação sobre o modo como as notícias são apresentadas.

22- Ampliar conhecimentos sobre determinado autor, tema jornalístico, estilo de um

jornal, ou sobre um gênero em questão, aprendendo a antecipar informações e

interpretar os textos lidos.

23- Produção de textos escritos de acordo com critérios predeterminados; análise

de pontuação de anúncios publicitários, comparação do uso de pontuação nos textos

publicitários. Análises dos usos conotativos e denotativos em anúncios publicitários e

textos informativos.

24- Análise de regência e concordância em anúncios publicitários e em outros

gêneros

25- Analisar aspectos linguísticos em funcionamento no texto.

26- Identificar, em textos argumentativos, indícios de intencionalidade do autor

27-

28-

29- .

30- .

31- .
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32- .

33- .

34- .

35- .

36-

37- Compreender características do sistema decimal, significado da base e do

valor posicional.

38- Conhecer características e propriedades dos números naturais, significado

dos primos, múltiplos e divisores.

39- Realizar operações com os números (adição, subtração, divisão e

multiplicação).

40- Compreender o significado de frações em representação de medidas não

inteiras e equivalência.

41- Realizar operações adição e subtração/fração.

42- Compreender o funcionamento dos sistemas numerais e realizar cálculos

simples com potências.

43- Compreender as relações com frações, decimais e saber operar esses

sistemas.

44- Compreender o que é número negativo e associar a situações concretas.

45- Saber realizar as operações com os números relativos.

46- Compreender a ideia dos números racionais em sua relação com as frações e

as razões.

47- Conhecer as condições que fazem com que uma razão entre inteiros possa se

expressar por meio de dizimas periódicas, saber calcular a geratriz de uma

dizima.

48- Compreender a utilidade do uso da linguagem das potências para representar

números muito grandes e pequenos.

49- Conhecer as propriedades das potências e saber realizar de modo significativo

as operações com potências.

50- Conhecer a necessidade das sucessivas ampliações dos conjuntos

numéricos, culminando com os números irracionais.

51- Saber representar os números reais na reta numerada.

52- Incorporar a ideia básica de que os números irracionais somente podem

explicados em contextos práticos por meio de suas aproximações racionais,

sabendo calcular a aproximação racional de um número irracional.

53- Saber realizar de modo significativo às operações de radiciação e de

potenciação com númerosreais.

54- Compreender o uso da notação decimal.

55- Compreender a ideia de valor posicional.

56- Realizar operações de adição e subtração de decimais.

57- Medir usando diversos Sistemas de medidas.

58- Conhecer características do Sistema Métrico.

59- Reconhecer valores positivos / negativos, e compreender seu uso cotidiano.

60- Saber diferenciar valores.

61- Aplicar cálculos e tabelas/gráficos com valores relativos.

62- Operar com monômios e polinômios - simples.

63- Relacionar as linguagens algébrica e geométrica.

64- Atribuir significado à fatoração algébrica.

65- Utilizar a fatoração na resolução de equações.

MATEMÁTICA



66- Compreender o significado de expressões envolvendo números naturais.

67- Compreender a resolução de equação de 2º grau.

68- Compreender a noção de função e a interdependência entre grandeza.

69- Expressar e utilizar relações de proporção entre grandezas por meio de

funções de 1º grau e 2º grau.

70- Construir gráficos e funções de 1º e 2º grau.

71- Compreender as relações com frações e decimais.

72- Saber operar os sistemas de frações e decimais.

73- Saber realizar operações com números relativos.

74- Compreender a ideia dos números racionais.

75- Reconhecer figuras planas e geométricas.

76- Construir figuras planas e geométricas.

77- Construir figuras planas e calcular suas medidas.

78- Reconhecer as relações de números e proporções.

79- Compreender informações transmitidas em tabelas e gráficos.

80- Saber construir gráficos elementares (barras, linhas, pontos) utilizando escala

adequada.

81- Saber calcular, interpretar e utilizar informações relacionadas às medidas de

tendência central (média, mediana, moda).

82- Saber utilizar diagramas de árvore para resolver problemas simples de contagem.

83- Compreender a ideia do princípio multiplicativo de contagem.

84- Demonstrar, identificar, utilizar diferentes estratégias para coletar, organizar,

registrar dados. Calcular usando diferentes estratégias.

85- Reconhecer e aplicar o Teorema de Tales como uma forma de ocorrência da ideia

de proporcionalidade, na solução de problemas em diferentes contextos.

86- Compreender o significado do Teorema de Pitágoras, utilizando-o na solução de

problemas em diferentes contextos.

87- Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos

regulares.

88- Saber identificar prismas em diferentes contextos, bem como saber construí-los e

calcular seus volumes.

89- Conhecer a circunferência, seus principais elementos, suas características e suas

partes.

90- Compreender o significado do PI como uma razão e sua utilização no cálculo do

perímetro e da área da circunferência.

91- Saber calcular de modo compreensivo a área e o volume de um cilindro.

92- Saber resolver problemas envolvendo processos de contagem – princípio

multiplicativo.

93- Saber resolver problemas que envolvam ideias simples sobre probabilidade.

94- Compreender situações problemas que envolvem proporcionalidade e representar

como equação do 1º grau.

95- Solucionar equações de 1º grau simples.

96- Explorar problemas simples com equações de duas incógnitas.

97- Compreender o plano cartesiano.

98- Reconhecer figuras e conceitos.

99- Saber reconhecer semelhança entre figuras planas e proporção.

100- Saber identificar triângulos semelhantes.

101- Compreender relações métricas dos triângulos retângulos.

102- Compreender o significado das razões trigonométricas.

103- Identificar e classificar formas planas e espaciais em contextos concretos por



meio de desenhos.

104- Identificar figuras espaciais a partir de suas planificações.

105- Compreender a noção de área, perímetro e calculá-los.

106- Compreender a ideia de simetria e reconhecê-las em construções

geométricas e artísticas.

107- Compreender situações problemas que envolvem proporcionalidade e

representar como equação do 1º grau.

108- Solucionar equações de 1º grau simples.

109- Explorar problemas simples com equações de duas incógnitas.

110- Compreender o plano cartesiano.

111- Reconhecer figuras e conceitos.

112- Saber reconhecer semelhança entre figuras planas e proporção.

113- Saber identificar triângulos semelhantes.

114- Compreender relações métricas dos triângulos retângulos.

115- Compreender o significado das razões trigonométricas.

116- Identificar e classificar formas planas e espaciais em contextos

concretos por meio de desenhos.

117- Identificar figuras espaciais a partir de suas planificações.

118- Compreender a noção de área, perímetro e calculá-los.

119- Compreender a ideia de simetria e reconhecê-las em construções

geométricas e artísticas.

120- .

121- .

122- .

123- .

124- .

125- .

126- Autonomia na busca de informações.

127- Trabalho em equipe.

128- Argumentação.

129- Capacidade de julgamento.

130- Distinguir fato da opinião subentendida.

131- Identificar os períodos históricos gerais e da História do Brasil, sabendo

situar o conteúdo estudado.

132- Comparar organizações políticas, econômicas e sociais, relacionando

as condições de vida dos trabalhadores e os movimentos sociais.

133- Reconhecer as principais características do regime monárquico e

republicano no Brasil.

134- Associação de filmes e charges ao conteúdo estudado.

135- Saber relacionar os conteúdos estudados (identificação de “causa” e

“consequência”).

136- Posicionar-se como protagonista de ações inseridas no contexto de

projetos coletivos a fim de desenvolver competências de leitor e produtor

de textos argumentativos.

137- Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as

características discursivas do gênero “texto de opinião”.

138- Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos

argumentativos.

139- Identificar as características políticas, econômicas e sociais do Brasil

HISTÓRIA



Império.

140- Compreender que a história é construída por versões de um mesmo

fato (Ex: Independência do Brasil).

141- Compreender as diferenças e semelhanças entre Brasil República e

Brasil Império.

142- Capacidade de aprender de maneira autônoma e autodidata

143- Reconhecer as características dos regimes ditatoriais e totalitários.

144- Compreender a relação dos acontecimentos no Brasil do século XX

com a história mundial.

145- .

146- .

147- .

148- .

149- .

150- Sem efeito

150- Reconhecer o uso cumprimentos formais ou informais de acordo com a

situação de uso da língua.

151- Escrever e pronunciar corretamente os números de 01 a 20, os meses

do ano, os dias da semana

152- Localizar lugares em mapas, nomear diferentes estabelecimentos

próximos a escola..

153- Leitura de placas e sinais.

154- - Expressar a existência de algo tanto no singular quanto no plural.

There is ou there are.

155- - Identificar o assunto geral de um texto; localizar informações

específicas em um texto; diferenciar verbos regulares e irregulares,

selecionar, relacionar, organizar e interpretar dados

156- Identificar características de gêneros textuais diversos

157- Identificar verbos no passado e no presente.

158- Identificar o objetivo geral de um texto.

159- Relacionar perguntas e respostas

160- Escrever um texto biográfico.

161- Levantar hipóteses sobre o conteúdo de um texto

162- Usar o contexto para inferir o significado de palavras desconhecidas.

163- Formar palavras através de sufixos e prefixos; localizar palavras no

dicionário.

164- Utilizar corretamente this e that para coisas ou pessoas, no singular,

perto e longe e these e those, no plural, para perto e para longe

165- Pronunciar corretamente números, dias da semana, cores, nomes de

animais e meses do ano

166- Reconhecer o nome de várias modalidades esportivas em inglês.

167- Fazer uso correto do present simple dentro do contexto sobre esportes.

168- Descrever preferências e hábitos em relação a atividades de lazer.

169- Usar corretamente o present simple nas formas afirmativa, negativa e

interrrogativa.

170- Relacionar nomes de objetos com suas respectivas imagens.

171- Reconhecer o uso past simple em frases.

172- Utilizar o verbo auxiliar did de forma correta na negativa e interrogativa.

173- Descrever os ambientes escolares, bem como os profissionais que atuam na

INGLÊS



escola e fazer comparações entre nossa escola e outras escolas ao redor do mundo

através de imagens e depoimentos.

174- Reconhecer o vocabulário relacionado a eventos e atividades de lazer.

175- Usar o present simple em perguntas e respostas.

176- Expressar habilidades com o uso de can.

177- Expressar a existência de algo: There is/There are.

178- Reconhecer e utilizar o simple past nas formas afirmativa, negativa e

interrogativa.

179- Dar conselhos usando should/shouldn’t.

180- Reconhecer o nome de alimentos e refeições em inglês.

181- Ler e interpretar textos reconhecendo suas informações essenciais.

182- Ler e pronunciar corretamente as palavras, bem como utiliza-las em frases do

cotidiano

183- Reconhecer o uso dos tempos verbais já trabalhados em letras de música na

construção de frases, e em pequenos textos.

184- Reconhecer o uso dos tempos verbais simple present e simple past em frases e

texos pequenos.

185-

186-

187-

188-

189-

190-

191. Reconhecer que seres vivos se relacionam com ambiente.

192. Identificar em ambientes ou textos, elementos essenciais para a

manutenção da vida.

193. Reconhecer seres vivos e fatores não vivos de determinado ambiente.

194. Buscar e selecionar informações sobre ecossistemas brasileiros

195. Organizar informações em mapas e quadros.

196. Descrever as principais características dos ecossistemas brasileiros.

197. Reconhecer causas e consequências de desequilíbrios em cadeias

alimentares

198. Reconhecer e descrever variações na população de determinada

espécie sob o impacto da extinção ou introdução de espécies

199. Ler e interpretar informações sobre o céu em textos e desenhos.

200. Descrever a aparência do céu.

201. Diferenciar fenômenos astronômicos de fenômenos não astronômicos

202. Identificar os pontos cardeais e o movimento do sol e da lua em relação

a eles

203. Efetuar medidas com palmos para comparar posições da Lua em vários

dias.

204. Observar e identificar no céu algumas constelações

205. Compreender a construção de conhecimento científico relacionado a

constelações como um processo histórico cultural

206. Identificar semelhanças e diferenças na criação de constelações em

diferentes culturas

207. Empregar corretamente os termos astronômicos.

208. Comparar tamanhos e distancias relativas de planetas do sistema solar

209. Identificar diferentes necessidades nutricionais individuais

CIÊNCIAS



210. Identificar nutrientes presentes nos alimentos.

211. Identificar e explicar as funções dos organismos.

212. Ler e interpretar rótulos de alimentos

213. Identificar e explicar as causas das doenças relacionadas à alimentação

no desenvolvimento do indivíduo

214. Ler e expressar através das diferentes linguagens (escrita, falada,

representada), convertendo-as em outras

215. Questionar, observar, estabelecer relação, contextualizar o aprendizado

com as diversas áreas do conhecimento.

216. Reconhecer transformações do estado físico da água

217. Interpretar os caminhos da água no meio ambiente.

218. Valorizar ações que promovam o uso sustentável da água.

219. Identificar um fenômeno e formular hipóteses.

220. Identificar o uso da água para vários fins

221. Reconhecer os perigos da dengue e a importância de sua prevenção.

222. Produzir recursos informativos sobre a doença/dengue

223. Produzir meio de prevenção contra o mosquito de forma fácil e

acessível

224. Identificar as substâncias envolvidas na fotossíntese.

225. Reconhecer o papel da fotossíntese na sobrevivência dos seres vivos.

226. Ler e interpretar textos.

227. Relacionar diferentes interpretações com contexto em que foram

produzidas

228. Comparar pontos de vista

229. Valorizar a diversidade cultural..

230. Reconhecer fósseis como evidências das existências de seres vivos no

passado e relacionar com a evolução.

231. Fazer hipóteses e investigações

232. Compreender o significado de evidência.

233. Conceituar evolução.

234. Estabelecer critérios para o agrupamento de objetos

235. Classificar objetos de acordo com critérios.

236. Identificar em diferentes seres vivos a organização celular.

237. Identificar e caracterizar funções vitais básicas dos seres vivos

238. Representar estruturas celulares básicas por meio da construção de

modelos tridimensionais.

239. Reconhecer a importância do funcionamento correto dos sistemas

digestório-circulatório e excretor.

240. Descrever as consequências do mau funcionamento dos sistemas

estudados.

241. Associar as doenças dos sistemas dados com relação ao seu cotidiano

242. Saber analisar a composição dos diversos materiais.

243. Compreender a relação entre a produção de diversos materiais.

244. Analisar a relação entre ciências, tecnologia e consumo.

245. Analisar as relações de impacto ao ambiente e o consumo

246. Identificar os diferentes tipos de reprodução

247. Reconhecer os órgãos do AP. reprodutor humano

248. Identificar os efeitos e transformações do organismo.

249. Identificar e conhecer os diversos métodos contraceptivos e de

prevenção de gravidez e DSTs



250. Comparar os diferentes tipos de movimentos. (corpo, luz e ondas).

251. Interpretar como ocorrem os fenômenos físicos.

252. Competência leitora.

253. Elaboração e interpretação de recursos gráficos.

254. Expressão, escrita e argumentação.

255. Análise de acontecimentos.

256. Elaboração de prognóstico.

257. Resolução de problemas.

258. Elaboração e interpretação de tabelas, gráficos e esquemas

259. Análise de acontecimentos, fenômenos e orientações.

260. .

261. .

262. .

263. .

264. .

265. .

266- Construir o conceito de paisagem.

267- Levantar hipóteses.

268- Ler e interpretar textos na visão de geografia.

269- Reconhecer informações dos mapas.

270- Aplicar conceito de território.

271- Explicar a formação territorial do Brasil.

272- Compreender os pré-requisitos para a ocupação dos territórios e integração

mundial.

273- Interpretação de imagens e gráficos.

274- Análise crítica sobre os processos de utilizações da tecnologia.

275-Interpretar mapas.

276-Inferir título mais adequado para uma representação cartográfica.

277-Identificar os pontos cardeais e colaterais.

278-Aplicar o sistema de coordenadas geográficas para determinar a posição ao

absoluta dos lugares.

279-Reconhecer a diferença entre escala numérica e escala Gráfica.

280-Identificar, em mapas de divisão política, as principais demarcações do território

brasileiro em relação à America do Sul.

281-Identificar, em mapas de divisão política, as demarcações dos Estados brasileiros.

282-Diferenciar e aplicar os conceitos de limites e fronteira.

283-Construir e aplicar conceitos de fontes de energia.

284-Identificar, em texto e situações-problemas, os fundamentos da cidadania e da

democracia.

285-Reconhecer o significado histórico e geográfico da ONU.

286-Comparar e diferenciar mapas bases e temáticos.

287- Identificar e descrever os diferentes recursos naturais.

288-Identificar e caracterizar as distintas esferas da Terra (litosfera, hidrosfera,

atmosfera e biosfera).

289-Identificar em mapas de divisão regional, as demarcações das grandes regiões

brasileiras.

290-Ler, extrair e organizar tabelas com indicadores socioeconômicos dos estados

brasileiros.

291-Reconhecer e aplicar os conceitos de bioma, domínio morfoclimático, ecossistema

GEOGRAFIA



e recursos naturais.

292-Identificar e descrever os diferentes usos dos recursos naturais realizados pela

sociedade.

293- Aplicar e reconhecer, em textos, os fundamentos defendidos na Declaração

Universal dos Direitos Humanos.

294- Definir e interpretar os processos migratórios.

295- Reconhecer, analisar e aplicar conceitos de cadeia produtiva.

296- Identificar, por meio de gráficos ou mapas, a distribuição de utilização dos

recursos naturais.

297- Aplicar conceitos de recursos naturais segundo as diversas esferas da natureza.

298- Interpretação de texto na visão de geografia.

299- Identificar elementos históricos – geográfico de herança pré-colombiana.

300- Identificar características histórico-geográficos que diferenciam o mundo árabe

do mundo islâmico.

301- Analisar criticamente implicações sociais e econômicas resultantes da ampliação

das redes de narcotráfico no mundo.

302.

303.

304

305-

306- Saber identificar os tipos de jogos (cooperação e competição).

307-Valorizar jogos tradicionais.

308- Saber identificar as diferenças e semelhanças do jogo e o esporte.

309- Identificar os princípios de competição e cooperação nos tipos de jogos e

esportes

310-Identificar alguns princípios comuns do esporte coletivo.

311-Diferenciar as modalidades e categorias do atletismo.

312-Distinguir a diferença das corridas, dos arremessos e dos lançamentos.

313-Identificar as diferenças no Caratê e sua filosofia.

314-Saber diferenciar as capacidades físicas nas modalidades trabalhadas.

315-Elaborar movimentos, associando-os a capoeira, bem como identificar fases do

processo histórico da capoeira.

316-Organismo humano, movimento e saúde.

317-Noções gerais sobre capacidades físicas (agilidade, velocidade e flexibilidade).

318- Modalidade Futsal, fazer uso das principais regras de modalidade.

319-Identificar a dinâmica básica do basquete.

320-Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos

para a prática.

321- Saber identificar a modalidade Caratê.

322-Aplicar e desenvolver estratégias nos diversos jogos de oposição aplicados em

aula.

323-Identificar as fases do processo histórico do futebol.

324-Identificar as necessidades da comunidade escolar e seu entorno em relação

aos espaços disponíveis para a prática esportiva.

325-Noções gerais sobre aparelho locomotor.

326-Modalidade esportiva ginástica artística.

327- Recorrer e aplicar os conhecimentos das regras básicas e os recursos táticos da

modalidade, de acordo com as situações-problema.

328- Identificar os principais gestos técnicos da GA e relacioná-los com as regras,
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reconhecer e valorizar seu processo histórico.

329- Identificar as motivações para a prática das ginásticas de academia.

330- Compreender as relações das ginásticas e a busca de padrões de beleza

corporal e os parâmetros de saúde.

331- Identificar os efeitos do treinamento físico nos aspectos fisiológicos, morfológicos

e psicossociais.

332- Identificar as diferenças e as semelhanças entre jogo e esporte.

333- Identificar a conduta diferenciada entre o jogador e o atleta.

334- Identificar e aplicar a dinâmica básica dos esportes escolhidos e os seus

processos históricos.

335- Noções gerais sobre o aparelho locomotor.

336- Modalidade esportiva Handebol.

337- Atividades Rítmicas.

338- Executar os movimentos básicos das modalidades.

339- Identificar as motivações na prática da ginástica de academia.

340- Ser crítico quanto aos padrões de beleza corporal.

341- Identificar e compreender os efeitos do treinamento físico.

342- Desenvolver a capacidade de liderança e atuação junto aos colegas.

343- Melhorar as capacidades de comunicação, organização e divulgação do

campeonato.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351- Ler a forma e suas potencias significações nas linguagens da arte.

352- Operar com a forma para tornar visíveis ideias nas linguagens da arte.

353- Reconhecer e interpretar a tridimensionalidade em produções artísticas.

354- Operar com a tridimensionalidade na criação de ideias nas linguagens da arte.

355- Compreender, construir e ampliar conceitos sobre o desenho e suas conexões

com as diferentes linguagens artísticas

356- Interpretar e relacionar, na leitura de obras de arte, a diferenciação entre suporte

convencionais, não convencionais e imateriais usados em arte.

357-Manejar diferentes suportes na criação de ideias na linguagem da arte.

358- Reconhecer, interpretar e estabelecer diferenciações entre as linguagens

artísticas, tendo o espaço como foco.

359- Compreender, construir e ampliar conceitos sobre o desenho e suas conexões

com as diferentes linguagens artísticas.

360- Operar com o desenho como modo de pensar, perceber, observar, imaginar,

projetar e expressar-se nas diferentes linguagens artísticas.

361- Reconhecer as múltiplas formas híbridas da linguagem da arte.

362- Operar, na leitura de obras de arte e no fazer artístico, com a ideia de obra de

arte sem a rigidez dos cânones e das definições tradicionais.

363- Conscientizar-se do processo de estudo, de pesquisa e de produção.

364- Operar com percursos de experimentação nos processo de criação de linguagens

artísticas.

365- Praticar uma atitude reflexiva de experimentação nos processos de criação de
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linguagens artísticas, a pesquisa e a produção realizada durante o ano letivo.

366- Compreender o modo como se fundem e se contaminam as linguagens da arte.

367- Reconhecer as múltiplas formas da linguagem da arte (trilhas sonoras, músicas e

efeitos sonoros, músicas de cinema).

368- Compreender a fusão entre as linguagens teatrais e cinematográficas.

369- Apreciar os produtos de expressão e de tecnologia de outras civilizações, como

manifestações culturais diferentes daquelas a que estão habituadas e eventualmente

sugestivas de inovação adequadas aos seus problemas.

370- Compreender a origem, finalidade e evolução das técnicas.

371.

372.

373.

374.

375.

E

376 Conhecer e sistematizar e analisar os elementos da narração, levantando hipóteses

377 Produzir textos organizados com base na tipologia narrativa

378 Interpretar de acordo com o tema e as características do gênero e tipologia a que pertence,e esquemas.

 elaborando e interpretando tabelas, gráficos 

379 Desenvolver a capacidade de liderança e atuação junto aos colegas

380 Ler e expressar através das diferentes linguagens escrita falada representada convertendo em outras.

381 Saber diferenciar valores.

382 Demonstrar identificar utilizar diferentes estratégias para coletar, organizar e registrar dados.

383 Valorizar a diversidade cultural.

384 Apreciar os produtos de expressão e de tecnologia de outras civilizações, como manifestações culturais

 diferentes daquelas a que estão habituadas e eventualmente sugerir inovações.

385 Identificar, em textos e situações problemas, os fundamentos da cidadania e da democracia

HABILIDADES - ANOS FINAIS HABILIDADES INTERDISCIPLINARES 





MATEMÁTICA





HISTÓRIA



INGLÊS



CIÊNCIAS





GEOGRAFIA



ED. FÍSICA
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