
   ROTEIRO DE ESTUDOS - 6º ano A e 6º ano B 
1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Claudia) 

Páginas 

Interpretação Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações; 

Estudar o 
caderno 

Língua Conhecer a origem e as influências da nossa língua Caderno 

Linguagem Reconhecer como processo comunicativo – Verbal e não verbal 
através de seus interlocutores (locutor e locutário) 

Capítulo 1 
Páginas 08 a 16 

Texto, parágrafo, 
frase 

Identificar e distinguir o texto, parágrafo e tipos de frases. Capítulo 1 
Páginas 16 a 21 

Ortografia –  
G ou J 

Reconhecer e apropriar–se das normas que regulam o emprego 
das letras g ou j. 

Capítulo 1 
Páginas 21 a25 

Conto Maravilhoso  Produzir utilizando as características do gênero estudado.  Caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 (Professora Márcia) 

Páginas 

Operações 
fundamentais  

Desenvolver técnicas de divisão e entender o significado das 
operações inversas; 

Páginas 
55 a 67 

Resolução de 
Problemas 

Aplicar as operações corretas para resolver problemas através de 
estratégias e/ou deduções 

Páginas  
68 e 69 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História (Professora Aline) Páginas 

Introdução aos 
estudos históricos 

Compreender o que é história e a sua importância tanto para o 
passado, quanto para o presente. 

Textos P. 14, 15 e 16; 
– Exercícios 1 e 5 
“para organizar as 
ideias” pág. 27. 

Memória Definir e relacionar memória e história. – Conteúdo e 
exercícios no 
caderno. 

Fontes históricas Apontar as possíveis fontes de pesquisa e como utilizá-las nos 
estudos históricos. 

 Texto P.  22, 23, 24 e 
25 e exercício 2 
“para organizar as 
ideias” pág. 27. 

Patrimônio e 
progresso 

Relacionar patrimônio e progresso sugerindo propostas que os 
mantenha sem que exista prejuízos para a sociedade. 

– Conteúdo e 
exercícios no 
caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Países 
hispanohablantes 

Identificar los países en los que se habla español y sus 
capitales.         

Páginas 
 7, 9 

El Alfabeto Utilizar y reconocer las primeras palabras y frases en español. Página 
 17 

Pronúncia Deletrear las letras del alfabeto español. Página 12 

Artículos Aplicar y usar correctamente los artículos determinados e 
indeterminados y las contracciones. 

Páginas  
  14,16 

Vocabulario Identificar las letras del alfabeto español. Página 11 



Vocabulario Reconocer y aplicar el vocabulario de Útiles escolares. Página 13 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

Paisagens Quais os elementos da paisagem e como estes elementos 
transformam a paisagem. 

Caderno e livros 
páginas 12 a 14  

Transformações 
da Paisagem. 

Compreender de que maneira a paisagem se transforma, através 
dos elementos e da ação humana. 

Páginas  
15 a 17. 

Paisagem e 
Desigualdade 
Social. 

Compreender como os espaços urbanos (as cidades) se 
organizam de acordo com o poder econômico das pessoas. 

Páginas  
18 e 19. 

Lugar. Saber como identificar em lugar e seus elementos de formação 
social (participação das pessoas na formação de um lugar). 

Páginas  
24 a 26. 

Território Saber como identificar em território e seus elementos de 
formação social (participação das pessoas na formação de um 
território). 

 Páginas  
28 e 29. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professora Eliane) 

Páginas 

Viver na Terra As diferentes camadas que compõe a Terra 18,19 

O ecossistema  O que são componentes vivos e não vivos, as relações entre eles e 
seu habitat. 

20,21 

Obtenção de 
alimento 

O que são produtores, consumidores e decompositores. 22, 23  

Relações 
alimentares entre 
os seres vivos 

Como reconhecer  as cadeias alimentares, os níveis tróficos e as 
teias alimentares 

26, 27 

Adaptações dos 
seres vivos 

Como os seres vivos se adaptam aos diferentes ambientes 30, 31, 32, 33 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Verbo to be Formar frases afirmativas, negativas e interrogativas 11,13,19,20,21 

Perguntas e 
respostas 

Perguntar e responder utilizando o verbo to be e WH questions 5,9,13,15 

Vocabulário Ler, reconhecer e escrever adjetivos, nacionalidades, meses do ano 
e vocabulário relacionado a escola. 

6,9,14,19 

 

  



 
      ROTEIRO DE ESTUDOS - 6º ano C 

  1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  
 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Claudia) 

Páginas 

Interpretação Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações; 

Estudar o caderno 

Língua Conhecer a origem e as influências da nossa língua Estudar o caderno 

Linguagem Reconhecer como processo comunicativo – Verbal e não 
verbal através de seus interlocutores (locutor e locutário) 

Capítulo 1 
Páginas 08 a 16 

Texto, parágrafo, 
frase 

Identificar e distinguir o texto, parágrafo e tipos de frases. Capítulo 1 
Páginas 16 a 21 

Ortografia –  
G ou J 

Reconhecer e apropriar–se das normas que regulam o 
emprego das letras g ou j. 

Capítulo 1 
Páginas 21 a25 

Conto Maravilhoso Produzir utilizando as características do gênero estudado  Caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 (Professor Eliseu) 

Páginas 

Operações 
fundamentais  

Desenvolver técnicas de divisão e entender o significado das 
operações inversas; 

Páginas 
55 a 67 

Resolução de 
Problemas 

Aplicar as operações corretas para resolver problemas através 
de estratégias e/ou deduções 

Páginas  
68 e 69 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História 
 (Professora Aline) 

Páginas 

Introdução aos 
estudos históricos 

Compreender o que é história e a sua importância tanto para 
o passado, quanto para o presente. 

 Textos págs. 14, 15 e 16; 
 Ex. 1 e 5 “para organizar 
as ideias” pág. 27. 

Memória Definir e relacionar memória e história.  Conteúdo e exercícios 
no caderno. 

Fontes históricas Apontar as possíveis fontes de pesquisa e como utilizá-las 
nos estudos históricos. 

 Págs:  22, 23, 24 e 25. 
 Exercício 2 “para 
organizar as ideias” 
pág. 27. 

Patrimônio e 
progresso 

Relacionar patrimônio e progresso sugerindo propostas que 
os mantenha sem que exista prejuízos para a sociedade. 

– Conteúdo e 
exercícios no caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Espanhol 
 (Professora Adélia) 

Páginas 

Países 
hispanohablantes 

Identificar los países en los que se habla español y sus 
capitales.         

7, 9 

El Alfabeto Utilizar y reconocer las primeras palabras y frases en español.  17 

Pronúncia Deletrear las letras del alfabeto español. 12 

Artículos Aplicar y usar correctamente los artículos determinados e 
indeterminados y las contracciones. 

14,16 

Vocabulario Identificar las letras del alfabeto español. 11 

Vocabulario Reconocer y aplicar el vocabulario de Útiles escolares. 3 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  Geografia Páginas 



 (Professor Ariston) 

Paisagens Quais os elementos da paisagem e como estes elementos 
transformam a paisagem. 

Utilizar caderno e 
livro 12 a 14  

Transformações 
da Paisagem. 

Compreender de que maneira a paisagem se transforma, 
através dos elementos e da ação humana. 

Páginas 15 a 17. 

Paisagem e 
Desigualdade Social. 

Compreender como os espaços urbanos (as cidades) se 
organizam de acordo com o poder econômico das pessoas. 

Páginas 18 e 19. 

Lugar. Saber como identificar em lugar e seus elementos de 
formação social (participação das pessoas na formação de 
um lugar). 

Páginas 24 a 26. 

Território Saber como identificar em território e seus elementos de 
formação social (participação das pessoas na formação de 
um território). 

 Páginas 28 e 29. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Ciências  
(Professora Célia) 

Páginas 

Viver na Terra       As diferentes camadas que compõe a Terra 18,19 

    O ecossistema O que são componentes vivos e não vivos, as relações entre 
eles e seu habitat. 

20,21 

   Obtenção de        
alimento 

    O que são produtores, consumidores e decompositores.     22, 23 

Relações alimentares    
entre os seres vivos 

Como reconhecer  as cadeias alimentares, os níveis   tróficos e 
as teias alimentares 

    26, 27 

Adaptações dos 
seres vivos 

Como os seres vivos se adaptam aos diferentes ambientes    30, 31, 32, 33 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Inglês 
 (Professora Letícia) 

Páginas 

Verbo to be Formar frases afirmativas, negativas e interrogativas 11,13,19,20,21 

Perguntas e 
respostas 

Perguntar e responder utilizando o verbo to be e WH questions 5,9,13,15 

Vocabulário Ler, reconhecer e escrever adjetivos, nacionalidades, meses do 
ano e vocabulário relacionado a escola. 

6,9,14,19 

 

   
  



  ROTEIRO DE ESTUDOS - 7º ANO A E 7º ANO B 
  1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Claudia) 

Páginas 

Interpretação Compreender  os diferentes significados de acordo com 
contexto de produção;  

Unidade 1 
Páginas 12 a 21 

Determinantes do 
substantivo 

Aplicar e compreender o uso dos determinantes na construção 
dos elementos que compõem os textos. 

Unidade 1 
Páginas 22  e 23 

Pronomes Identificar e classificar os diferentes tipos de pronomes e seu 
uso. ( pessoais – retos e oblíquos, tratamento, demonstrativos, 
possessivos, indefinidos, interrogativos) 

Unidade  1 
Páginas 22 a 29 

Verbos Usar os verbos nas suas diferentes conjugações - no modo 
indicativo, tempo, pessoa e número; 
Identificar as locuções verbais; 
Utilizar corretamente as formas nominais no infinitivo, particípio 
e gerúndio 

Unidade 1 
Páginas 32 a 39 

Produção Escrever respeitando as características do gênero estudado – 
Narrativa Mítica 

Caderno de 
Produção 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática (Professora 
Márcia) 

Páginas 

Padrões Numéricos Identificar o padrão em uma sequência numérica e determinar 
qual será o termo determinado 

55 a 62 

Critérios de 
divisibilidade 

Identificar as regras que tornam um número divisível por outro 63 a 67 

Padrão de Gauss Somar os termos de diferentes sequências através da estratégia 
de Gauss 

68 e 69 

Operações com 
números fracionários 

Multiplicação e divisão com números decimais e aplicar na 
resolução de problemas 

79 a 89 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História (Professora Aline) Páginas 

Formação do 
feudalismo 

Relacionar a desagregação do Império Romano com a 
formação da sociedade europeia e a valorização do campo na 
economia. 

– Textos págs. 32 
e anotações no 
caderno. 
– Exercícios 1 e 2 
“para organizar 
as ideias” pág. 43. 

Alta Idade Média Definir feudo, feudalismo e sistema de vassalagem. Relacionar 
o direito divino defendido pela Igreja com os grupos e funções 
sociais do feudalismo. 

– Textos págs. 32, 
34, 36, 38 e 
anotações no 
caderno. 
– Exercícios 3 
“para organizar 
as ideias” pág. 43. 

Inovações 
tecnológicas 

Compreender a influência das técnicas de cultivo para o 
aumento de produção e população que caracterizou o auge do 
feudalismo. 

– Textos págs. 36 
e anotações no 
caderno. 
– Exercícios 1, 2 e 
6 “para organizar 
as ideias” pág. 61. 

Baixa Idade Média Identificar os acontecimentos que levaram a Europa a entrar 
em crise durante a Baixa Idade Média. 

– Textos págs. 40, 
41, 46 e 



anotações no 
caderno. 

Cruzadas Compreender os interesses religiosos, políticos e econômicos 
envolvidos nas organizações das Cruzadas.  

– Texto págs. 47 e 
48. 
_  Exercício 7 
“para organizar 
as ideias” pág. 61 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Comunicación Oral 
y escrita 

Describir y denominar las instalaciones de la escuela. 7, 10 
 

Páginas 9 e 12 

Comunicación Oral 
y escrita 

Identificar y aplicar  las diferencias entre los heterosemánticos 
“sobrenombre” y “apellido”. 

Página 11 

Comunicación Oral 
y escrita 

Completar una ficha con informaciones  y  documentos 
personales. 

 Expresar interés y/o decir, de manera general   algo que nos 
molesta. 

Páginas  
15, 16 e 17 

Vocabulario Reconocer y aplicar los Heterosemánticos aprendidos en la 
unidad / Hipocorísticos 

Página  
11 

Contenido 
gramatical 

Repaso los verbos en Presente de Indicativo. Página  
13 

Contenido 
gramatical 

Utilizar en la comunicación  los verbos “gustar”, “interesar”, 
“encantar” y “molestar 

Páginas  
15 e 16 

Vocabulario  Reconocer y aplicar el vocabulario  de instalaciones de la 
escuela 

 Páginas  
7 e 10 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

Estado, Nação e 
País. 

Como se forma um país, como funcionam os poderes:  
Democracia, Autocracia e Monarquia 

Utilizar caderno e 
também páginas 
12 a 14 

Como se formou o 
Brasil como Nação. 

Compreender de que maneira o país deixa de ser colônia e 
passa a ser um Estado soberano, livre das influências 
europeias. 

Utilizar caderno 

População de um 
país. 

Entender como se formam as populações nacionais, através do 
processo de colonização e ocupação dos espaços físicos. 

Páginas 18 e 19. 

Formação Cultural 
de um país. 

Saber como a cultura de um país pode ser fiel a de seus 
ancestrais, ou simplesmente convertida a uma cultura nova. 
Como esse processo se dá e suas consequências 

Páginas 30 a 36 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professora Eliane) 

Páginas 

O que é um ser vivo As características para ser considerado um ser vivo  20, 21 

A célula O que é a teoria celular, unidade fundamental e as estruturas 
celulares. 

22, 23 



As células 
procariontes e as 
eucariontes 

Saber diferenciar as estruturas das células procariontes das 
eucariontes e a animal da vegetal. 

24, 25 

A Terra antes da 
vida 

Como era a Terra primitiva e a teoria de surgimento dos 
primeiros seres vivos 

28, 29 

Explicando o inicio 
da vida na Terra 

Conhecer as teorias e os cientistas que explicam o surgimento 
dos seres vivos na Terra 

30, 31, 32, 33 

Breve histórico do 
evolucionismo 

Conhecer as ideias de Darwin e Lamarck 42, 43,44, 45 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Can Expressar habilidades 
 

9 

Can Fazer perguntas e responder corretamente (respostas exatas) 
 

9 

Advérbios (tempo) Formar frases corretamente utilizando-os 
 

11 

 

   
   

  



ROTEIRO DE ESTUDOS - 7º ANO C 
  1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Cláudia) 

Páginas 

Interpretação Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações; 
  

Unidade 1 
Páginas 12 a 21 

Determinantes do 
substantivo 

Reconhecer  aplicar e compreender o uso dos 
determinantes na construção dos elementos que 
compõem os textos. 

Unidade 1 
Páginas 22  e 23 

Pronomes Identificar e classificar os diferentes tipos de pronomes 
e seu uso. ( pessoais – retos e oblíquos, tratamento, 
demonstrativos, possessivos, indefinidos, 
interrogativos) 

Unidade  1 
Páginas 22 a 29 

Verbos Reconhecer e apropriar–se das conjugações verbais 
no modo indicativo, tempo, pessoa e número; 
Identificar as locuções verbais; 
Aplicar corretamente as formas nominais no infinitivo, 
particípio e gerúndio 

Unidade 1 
Páginas 32 a 39 

Produção Escrever com propriedade no assunto, desenvolvendo a 
pratica escrita e conceitual no gênero – Narrativa Mítica 

Caderno de Produção 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
(Professor Eliseu) 

Páginas 

Padrões Numéricos Identificar o padrão em uma sequência numérica e 
determinar qual será o termo determinado 

55 a 62 

Critérios de 
divisibilidade 

Identificar as regras que tornam um número divisível por 
outro 

63 a 67 

Operações com 
números fracionários 

Multiplicação e divisão com números decimais e aplicar 
na resolução de problemas 

79 a 89 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História (Professora 
Aline) 

Páginas 

Formação do 
feudalismo 

Relacionar a desagregação do Império Romano com a 
formação da sociedade europeia e a valorização do 
campo na economia. 

– Textos págs. 32 e 
anotações no caderno. 
– Exercícios 1 e 2 “para 
organizar as ideias” pág. 
43. 

Alta Idade Média Definir feudo, feudalismo e sistema de vassalagem. 
Relacionar o direito divino defendido pela Igreja com os 
grupos e funções sociais do feudalismo. 

– Textos págs. 32, 34, 36, 
38 e anotações no 
caderno. 
– Exercícios 3 “para 
organizar as ideias” pág. 
43. 

Inovações 
tecnológicas 

Compreender a influência das técnicas de cultivo para 
o aumento de produção e população que caracterizou 
o auge do feudalismo. 

– Textos págs. 36 e 
anotações no caderno. 
– Exercícios 1, 2 e 6 
“para organizar as 
ideias” pág. 61. 

Baixa Idade Média Identificar os acontecimentos que levaram a Europa a 
entrar em crise durante a Baixa Idade Média. 

– Textos págs. 40, 41, 46 
e anotações no caderno. 



Cruzadas Compreender os interesses religiosos, políticos e 
econômicos envolvidos nas organizações das 
Cruzadas.  

– Texto págs. 47 e 48. 
_  Exercício 7 “para 
organizar as ideias” pág. 
61 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Comunicación Oral y 
escrita 

Describir y denominar las instalaciones de la escuela. 7, 
10 

 

Páginas 9 e 12 

Comunicación Oral y 
escrita 

Identificar y aplicar  las diferencias entre los 
heterosemánticos “sobrenombre” y “apellido”. 

Página 
11 

Comunicación Oral y 
escrita 

Completar una ficha con informaciones  y  documentos 
personales. 

 Expresar interés y/o decir, de manera general   algo 
que nos molesta. 

Páginas  
15, 16 e 17 

Vocabulario Reconocer y aplicar los Heterosemánticos aprendidos 
en la unidad / Hipocorísticos 

Página  
11 

Contenido 
gramatical 

Repaso los verbos en Presente de Indicativo. Página  
13 

Contenido 
gramatical 

Utilizar en la comunicación  los verbos “gustar”, 
“interesar”, “encantar” y “molestar 

Páginas  
15 e 16 

Vocabulario  Reconocer y aplicar el vocabulario  de instalaciones de 
la escuela 

 Páginas  
7 e 10 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

Estado, Nação e 
País. 

Como se forma um país, como funcionam os poderes. 
Democracia, Autocracia e Monarquia. 

Utilizar caderno e 
também páginas 12 a 14 

Como se formou o 
Brasil como Nação. 

Compreender de que maneira o país deixa de ser 
colônia e passa a ser um Estado soberano, livre das 
influências européias. 

Utilizar caderno  

População de um 
país. 

Entender como se formam as populações nacionais, 
através do processo de colonização e ocupação dos 
espaços físicos. 

Páginas 18 e 19. 

Formação Cultural de 
um país. 

Saber como a cultura de um país pode ser fiel a de 
seus ancestrais, ou simplesmente convertida a uma 
cultura nova. Como esse processo se dá e suas 
consequências. 

Páginas 30 a 36. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professora Célia) 

Páginas 

  O que é um ser vivo     As características para ser considerado um ser vivo    20, 21 

   A célula   O que é a teoria celular, unidade fundamental e as 

estruturas celulares. 

   22, 23 

 As células procariontes 

e as eucariontes 

Saber diferenciar as estruturas das células procariontes 

das eucariontes e a animal da vegetal. 

   24, 25 



A Terra antes da vida Como era a Terra primitiva e a teoria de surgimento dos 

primeiros seres vivos 

   28, 29 

Explicando o inicio da 

vida na Terra 

Conhecer as teorias e os cientistas que explicam o 

surgimento dos seres vivos na Terra 

   30, 31, 32, 33 

Breve histórico do 

evolucionismo 

Conhecer as ideias de Darwin e Lamarck   42, 43,44, 45 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Can Expressar habilidades 
 

9 

Can Fazer perguntas e responder corretamente (respostas 
exatas) 
 

9 

Advérbios (tempo) Formar frases corretamente utilizando-os 
 

11 

 

 
  

  



 ROTEIRO DE ESTUDOS - 8º ANO A  
  1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Lídia) 

Páginas 

Interpretação Compreender textos em diferentes situações, aplicando 
os conhecimentos gramaticais; 

p. 41 a 46 

Ortografia Escrever corretamente palavras e expressões de acordo 
com o contexto 

p. 37 a 40 

Predicativo do 
objeto e predicado 
verbo-nominal 

Entender a diferença entre predicativo do sujeito e 
adjunto adnominal e identificar as  duas maneiras de 
formar o predicado verbo-nominal 

p. 56 a 60 

Vozes verbais Identificar os três tipos de vozes verbais e classificá-los; 
Entender a função do agente da passiva e saber passar 
uma oração da voz ativa para a voz passiva. 

p. 63 a 70 

Emprego do Ç/C e 
SS/S 

Identificar e corrigir erros presentes em palavras que 
possuem mesmo fonema 

p. 71 a 73 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
(Professora Márcia) 

Páginas 

Regra de três Resolver problemas que envolvam proporção, velocidade, 
volume, unidades de medidas. 

65 a 75 

Porcentagem Calcular porcentagem para resolver problemas de 
acréscimo e desconto 

77 a 82 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História (Professora 
Aline) 

Páginas 

Iluminismo Compreender o que defendiam e quais as principais 
críticas do movimento. 

– Textos págs. 14, 15, 16, 
20 e anotações no 
caderno. 
– Atividade pág. 29. 

Criações iluministas Relacionar com a atualidade a heranças políticas e 
culturais como a criação da enciclopédia e a divisão do 
poder em Legislativo, Executivo e Judiciário. 

– Textos págs. 23, 24, 25 
e anotações no caderno. 
– Atividade “Diálogos” 
pág. 32. 
– Pesquisa e anotações 
no caderno. 

Revolução 
Industrial 

Definir os período, local e principais características da 
Primeira Revolução  Industrial. 

– Conteúdo e exercícios 
no caderno. 

Pioneirismo Inglês Relacionar às principais características políticas, 
econômicas, sociais e naturais ao fato do pioneirismo 
industrial no país. 

– Textos págs. 37 e 
anotações no caderno. 
– Exercício 3 “para 
organizar as ideias” pág. 
52. 

Novas  formas de 
produção 

Diferenciar artesanato, manufatura e maquinofatura. – Textos págs. 34, 35 e 
anotações no caderno. 
– Exercícios 1 e 8 “para 
organizar as ideias” pág. 
52. 

Burgueses e 
proletariados 

Relacionar o surgimento de novas classes sociais como 
resultados das novas formas de produção e 
compreender o abuso dos direitos trabalhistas nesse 
contexto social. 

– Textos págs. 41, 45, 46, 
47 e48 e anotações no 
caderno. 
– Exercício 5 pág. 52. 



– Atividade “Nosso 
mundo hoje” pág. 54. 
– Atividade “Hora de 
refletir” pág. 55. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Conocimientos 
culturales 

Reconocer y aplicar  algunas actividades artísticas y 
objetos relacionados con el arte. 

Página 10 

Vocabulario Identificar algunas obras de arte Página 11 

Vocabulario Describir una obra de arte. Páginas 15, 16 

Conteúdo 
gramatical 

Utilizar y reconocer los verbos regulares e irregulares en 
los Pretéritos de Indicativo 

Páginas 12, 13, 14, 15 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

Regionalização do 
Mundo 
(continentes). 

Como se dividem os continentes e os critérios utilizados 
para essa regionalização. 

Utilizar caderno e 
também páginas 12 a 20. 

Formação de 
Estado Nacional. 

Compreender de que maneira um país se forma e seus 
regimentos de estrutura social (formação de leis). 

Caderno. 

Determinação 
Econômica 
Espacial. 

Compreender como os espaços do mundo 
(regionalização) é determinada através do período 
econômico dos países. 

Páginas 71 a 74. 

Civilações e suas 
culturas. 

As diferenças culturais de cada país e como a relação 
entre culturas, determina outras culturas mais novas. 

Páginas 63 e 64. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professora Eliane) 

Páginas 

 A célula 
 

As estruturas celulares e as suas funções 18, 19 

Os tecidos animais  A organização que constitui o organismo e as 
classificações dos tecidos 

20, 21, 22, 23, 24 

Os seres humanos 
no reino Animal 

Classificação dos humanos no reino animal e suas 
características 

25 

Os movimentos e o 
cérebro humano 

As características que demonstram a evolução dos 
humanos 

28, 29 

A comunicação 
humana 

Os diferentes tipos de linguagens 30, 31 

 O comportamento 
humano 

 Como o comportamento humano influencia na vida  34, 35 

A saúde e a 
sociedade 
 

Fatores que afetam a saúde das populações 36, 37 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Passado simples Formar frases utilizando verbos regulares e irregulares 
 

9,11,19 

Pronomes reflexivos Identificar e utilizar os pronomes corretamente 13 



 

Prepaosições de 
tempo 

Aplicar as preposições adequadamente 
 

15 

 

   
  

  



 ROTEIRO DE ESTUDOS - 8º ANO B  e  8º ano C  
  1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Taiane) 

Páginas 

Tipos de sujeito  Quais as principais classificações e como identificá-los.  
observar o quadro - para guardar página  26 

Unidade 1 
páginas 22 á 25 

Tipos de Predicado Como posso identificar o predicado verbal, nominal, e 
verbo nominal  

Capitulo 1 
páginas 22 á 25 

Transitividade 
Verbal 

Verbo Transitivo Direto e Indireto, objeto direto e indireto,  
( importante: revise preposições essenciais )observar o 
quadro - para guardar página  34 

Unidade 1  
páginas 32 à 34  

predicativo do 
objeto e do sujeito  

Como identificar o predicativo do sujeito e do objeto. 
observar o quadro - para guardar página  58 

Unidade II 
páginas 56 à 57 

O conto Fantástico  Quais Principais características do gênero fantásticos, 
quais os principais elementos que compõem a narrativa.  

Caderno e anotações 
seminários. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
(Professor Eliseu) 

Páginas 

Regra de três Resolver problemas que envolvam proporção, velocidade, 
volume, unidades de medidas. 

65 a 75 

Porcentagem Calcular porcentagem para resolver problemas de 
acréscimo e desconto 

77 a 82 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professora Aline) 

Páginas 

Iluminismo Compreender o que defendiam e quais as principais 
críticas do movimento. 

– Textos págs. 14, 15, 16, 
20 e anotações no 
caderno. 
– Atividade pág. 29. 

Criações iluministas Relacionar com a atualidade a heranças políticas e 
culturais como a criação da enciclopédia e a divisão do 
poder em Legislativo, Executivo e Judiciário. 

– Textos págs. 23, 24, 25 
e anotações no caderno. 
– Atividade “Diálogos” 
pág. 32. 
– Pesquisa e anotações 
no caderno. 

Revolução 
Industrial 

Definir os período, local e principais características da 
Primeira Revolução  Industrial. 

– Conteúdo e exercícios 
no caderno. 

Pioneirismo Inglês Relacionar às principais características políticas, 
econômicas, sociais e naturais ao fato do pioneirismo 
industrial no país. 

– Textos págs. 37 e 
anotações no caderno. 
– Exercício 3 “para 
organizar as ideias” pág. 
52. 

Novas  formas de 
produção 

Diferenciar artesanato, manufatura e maquinofatura. – Textos págs. 34, 35 e 
anotações no caderno. 
– Exercícios 1 e 8 “para 
organizar as ideias” pág. 
52. 

Burgueses e 
proletariados 

Relacionar o surgimento de novas classes sociais como 
resultados das novas formas de produção e 
compreender o abuso dos direitos trabalhistas nesse 
contexto social. 

– Textos págs. 41, 45, 46, 
47 e48 e anotações no 
caderno. 
– Exercício 5 pág. 52. 



– Atividade “Nosso 
mundo hoje” pág. 54. 
– Atividade “Hora de 
refletir” pág. 55. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Conocimientos 
culturales 

Reconocer y aplicar  algunas actividades artísticas y 
objetos relacionados con el arte. 

Página 10 

Vocabulario Identificar algunas obras de arte Página 11 

Vocabulario Describir una obra de arte. Páginas 15, 16 

Conteúdo 
gramatical 

Utilizar y reconocer los verbos regulares e irregulares en 
los Pretéritos de Indicativo 

Páginas 12, 13, 14, 15 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

Regionalização do 
Mundo 
(continentes). 

Como se dividem os continentes e os critérios utilizados 
para essa regionalização. 

Utilizar caderno e 
também páginas 12 a 20. 

Formação de 
Estado Nacional. 

Compreender de que maneira um país se forma e seus 
regimentos de estrutura social (formação de leis). 

Caderno. 

Determinação 
Econômica 
Espacial. 

Compreender como os espaços do mundo 
(regionalização) é determinada através do período 
econômico dos países. 

Páginas 71 a 74. 

Civilações e suas 
culturas. 

As diferenças culturais de cada país e como a relação 
entre culturas, determina outras culturas mais novas. 

Páginas 63 e 64. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professora Célia) 

Páginas 

A célula 

 

As estruturas celulares e as suas funções 18, 19 

Os tecidos animais A organização que constitui o organismo e as 
classificações dos tecidos 

20, 21, 22, 23, 24 

Os seres humanos no 
reino Animal 

Classificação dos humanos no reino animal e suas 
características 

25 

Os movimentos e o 
cérebro humano 

As características que demonstram a evolução dos 
humanos 

28, 29 

A comunicação 
humana 

Os diferentes tipos de linguagens 30, 31 

O comportamento 
humano 

Como o comportamento humano influencia na vida 34, 35 

 A saúde e a 
sociedade 

 

Fatores que afetam a saúde das populações 36, 37 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Passado simples Formar frases utilizando verbos regulares e irregulares 9,11,19 



 

Pronomes reflexivos Identificar e utilizar os pronomes corretamente 
 

13 

Prepaosições de 
tempo 

Aplicar as preposições adequadamente 
 

15 

 

   
  



  ROTEIRO DE ESTUDOS - 9º ANO A  
  1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Lídia) 

Páginas 

interpretação Compreender textos em diferentes situações, aplicando os 
conhecimentos gramaticais; 

p. 44 a52 

conjunções 
coordenativas 

Identificar e classificar as conjunções que unem termos 
com mesma função sintática; 

p. 53 a 57 

Orações 
coordenadas 

Identificar o que são orações coordenadas e como se 
classificam;  
Como as orações coordenadas (sindéticas e 
assindéticas) se relacionam com as outras orações; 

p. 60 a 65 

Ortoépia e prosódia Compreender a parte gramatical que trata e orienta a 
pronúncia correta dos fonemas 

p. 66 a 69 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
(Professora Márcia) 

Páginas 

Notação Científica Resolver problemas utilizando a escrita numérica na 
forma de notação científica (relembrar propriedades das 
potencias ) 

41 a 46 

Radiciação Efetuar cálculos variados aplicando as propriedades dos 
radicais 

47 a 59 e exercícios do 
caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História (Professora 
Aline) 

Páginas 

Guerra e Paz na 
atualidade 

Retomar os principais conceitos sobre guerra e paz 
discutidos em aula para dissertar sobre a origem dos 
conflitos do século XX e a permanência em pleno século 
XXI. 

– Conteúdo e 
atividades e produção 
no caderno. 

Antecedentes da 1ª 
Guerra 

Definir e relacionar os interesses imperialistas à disputa 
entre as grandes  potências europeias que resultou no 
início da Primeira Guerra Mundial. 

– Texto págs. 42, 43, 44. 
– Consultar pesquisa 
sobre imperialismo 
elaborada em sala e 
atividades no caderno. 
– Exercício 1 “para 
organizar as ideias” 
pág. 69. 

Primeira Guerra 
Mundial 

Definir os período, local, potências envolvidas e 
principais características da Primeira Guerra Mundial. 

– Textos págs. 45, 46, 
48, 49 e anotações no 
caderno. 
– Exercício 2 e 4 “para 
organizar as ideias” 
pág. 69. 

Rússia na 1ª Guerra Relacionar a participação russa na Primeira Guerra aos 
motivos que levaram à queda do império e início da 
Revolução Russa. 

– Textos págs. 62, 63 e 
anotações no caderno. 
– Exercício 9 “para 
organizar as ideias” 
pág. 69. 

Resultados da 1ª 
Guerra 

Compreender o impacto das definições do Tratado de 
Versalhes e os resultados da guerra para as potências 
envolvidas. 

– Textos págs. 53, 54, 
55, anotações e 
atividade no caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 



Conocimientos 
culturales 

  Dar consejos y expresar dudas, obligaciones, deseos, 
hipótesis y opiniones. 

 

Páginas  
12, 13, 14, 15, 16, 17 

Vocabulario Reconocer y aplicar  el nombre de los géneros y 
secciones que componen los periódicos. 

Páginas  
10, 11 

Vocabulario Reconocer las secciones de un periódico. Página 10 

Conteúdo gramatical Reconocer y aplicar la forma y el uso de Presente de 
Subjuntivo. 

Páginas 
12, 13, 14, 15, 16, 17 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

Regionalização da 
Europa. 

Compreender como se configurou a Europa através das 
guerras e relações entre países. 

Utilizar caderno e 
também páginas 12 a 
30. 

Formação dos 
Estados Nacionais. 

Saber como as regiões, a cultura e os povos europeus 
foram determinantes para a formação dos países 
europeus 

Caderno. 

Rússia e Leste 
Europeu. 

Qual a influência da Rússia sobre a parte Leste 
(oriental) na formação política e econômica destes 
países. 

Páginas 54 a 65. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professora Eliane) 

Páginas 

Observando os 
fenômenos da 
natureza 

Conhecer o que estuda a física e a química 18, 19 

Propriedades da 
matéria: massa, 
volume e densidade.  

Conhecer as propriedades (gerais e específicas) da 
matéria 

20, 21 

Modelos atômicos Conhecer os diferentes modelos atômicos e os 
cientistas que contribuíram para os diferentes modelos 

40, 41 

O átomo Conhecer a estrutura atômica 42, 43 

Elementos químicos Compreender o elemento químico, os símbolos,  os íons 
e os isótopos 

44, 45 

a tabela periódica Conhecer a organização dos elementos na tabela 
periódica 

50, 51 

Milhões de substancias Compreender as classificações em uma ligação química 
(iônica, covalente e metálica) 

52, 53 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Presente Perfeito Utilizar de maneira correta  
Compreender no contexto de produção escrita 
Diferenciar do passado simples 

9,11,15,19 

Verbos Conhecer o particípio passado dos verbos regulares e 
irregulares 

141,142 

 
  

  



   ROTEIRO DE ESTUDOS - 9º ANO B  
  1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2016  

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Taiane) 

Páginas 

morfologia, 
sintaxe e 
morfossintaxe 

Os tipos de sujeito, predicados e predicativos. Complementos 
nominais, Transitividade verbal, adjunto adnominal e 
Adverbial.  

Unidade 1 - pág 20 a 23. 
(quadro  da  pág 21 )  e 
seminários.  

Revisão orações 
subordinadas  

Identificar as orações subordinadas substantivas 
 (subjetiva, objetiva direta e Indireta, predicativa, completiva) - 
subordinada Adjetiva - Subordinada adverbial (Condicional, Causal, 
Comparativa, Temporal, Proporcional )  

Unidade 1 
página 29 á 33. 
Quadro  da  página 32. 

Crônica  Características do gênero para construção textual.  Caderno  

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática (Professor 
Eliseu) 

Páginas 

Notação 
Científica 

Resolver problemas utilizando a escrita numérica na forma de 
notação científica (relembrar propriedades das potencias ) 

41 a 46 

Radiciação Efetuar cálculos variados aplicando as propriedades dos 
radicais 

47 a 59 e exercícios do 
caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História (Professora Aline) Páginas 

Guerra e Paz na 
atualidade 

Retomar os principais conceitos sobre guerra e paz 
discutidos em aula para dissertar sobre a origem dos 
conflitos do século XX e a permanência em pleno século XXI. 

Conteúdo e atividades 
e produção no 
caderno. 

Antecedentes da 
1ª Guerra 

Definir e relacionar os interesses imperialistas à disputa entre 
as grandes  potências europeias que resultou no início da 
Primeira Guerra Mundial. 

 Texto págs. 42, 43, 44. 
Pesquisa: imperialismo e 
atividades no caderno e 
ex. 1 “para organizar as 
ideias” pág. 69. 

Primeira Guerra 
Mundial 

Definir os período, local, potências envolvidas e principais 
características da Primeira Guerra Mundial. 

Textos págs. 45, 46, 48, 
49 e anotações no 
caderno. Ex. 2 e 4 “para 
organizar as ideias” p. 69. 

Rússia na 1ª 
Guerra 

Relacionar a participação russa na Primeira Guerra aos 
motivos que levaram à queda do império e início da 
Revolução Russa. 

Textos págs. 62, 63 e 
anotações no caderno. 
Ex. 9 “para organizar as 
ideias” pág. 69. 

Resultados da 1ª 
Guerra 

Compreender o impacto das definições do Tratado de 
Versalhes e os resultados da guerra para as potências 
envolvidas. 

Textos págs. 53, 54, 55, 
anotações e atividade no 
caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Conocimientos 
culturales 

  Dar consejos y expresar dudas, obligaciones, deseos, 
hipótesis y opiniones. 

 

Páginas  
12, 13, 14, 15, 16, 17 

Vocabulario Reconocer y aplicar  el nombre de los géneros y secciones 
que componen los periódicos. 

Páginas  
10, 11 

Vocabulario Reconocer las secciones de un periódico. Página 10 

Conteúdo 
gramatical 

Reconocer y aplicar la forma y el uso de Presente de 
Subjuntivo. 

Páginas 
12, 13, 14, 15, 16, 17 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 



Regionalização 
da Europa. 

Compreender como se configurou a Europa através das 
guerras e relações entre países. 

Utilizar caderno e 
também páginas 12 a 
30. 

Formação dos 
Estados 
Nacionais. 

Saber como as regiões, a cultura e os povos europeus foram 
determinantes para a formação dos países europeus 

Caderno. 

Rússia e Leste 
Europeu. 

Qual a influência da Rússia sobre a parte Leste (oriental) na 
formação política e econômica destes países. 

Páginas 54 a 65. 

Rússia e Leste 
Europeu. 

Qual a influência da Rússia sobre a parte Leste (oriental) na 
formação política e econômica destes países. 

Páginas 54 a 65. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professor Célia) 

Páginas 

Observando os 
fenômenos da natureza 

Conhecer o que estuda a física e a química 18, 19 

Propriedades da    
matéria: massa, 

volume e densidade. 

Conhecer as propriedades (gerais e específicas) da matéria 20, 21 

Modelos atômicos Conhecer os diferentes modelos atômicos e os cientistas que 
contribuíram para os diferentes modelos 

40, 41 

O átomo Conhecer a estrutura atômica 42, 43 

Elementos químicos Compreender o elemento químico, os símbolos,  os íons e os 
isótopos 

44, 45 

a tabela periódica Conhecer a organização dos elementos na tabela periódica 50, 51 

Milhões de 
substâncias 

Compreender as classificações em uma ligação química (iônica, 
covalente e metálica) 

52, 53 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Presente Perfeito Utilizar de maneira correta  
Compreender no contexto de produção escrita 
Diferenciar do passado simples 

9,11,15,19 

Verbos Conhecer o particípio passado dos verbos regulares e 
irregulares 

141,142 

 

 


