
CONTEÚDOS PARA 

 
DISCIPLINA: ARTE 
Leitura de Obra de Arte 
Dança, Música e Teatro 
Arte Rupestre no Brasil 
Arte Africana e Arte Egípcia 
Arte Grega: Período Arcaico 
Arte Romana e Arte Bizantina 
 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
Formação, constituição e classificação das rochas
Processos de fossilização 
Atmosfera terrestre: camadas e gases constituintes
Misturas: tipos e métodos de separação
Sistema nervoso 
Sentidos: tato, olfato, gustação, audição e visão.
 
DISCIPLINA: ESPANHOL 
Nacionalidade 
Pronomes possessivos (apocopados e plenos)
Descrições físicas 
Peças de roupa 
Cores 
Dados pessoais (nome, sobrenome, idade, etc.)
Partes do corpo 
Meses do ano 
Interpretação de texto 

 
DISCIPLINA: ÉTICA 
Texto: Atitudes do cidadão: respeito, honestidade e 
valores humanos (1º Bimestre) 
Texto: Extinção: Uma Ameaça Constante
Bimestre) 
Texto: O Homem e o Meio Ambiente 
Texto: Lixo Orgânico e inorgânico (3º Bimestre)
Texto: Paz (4º Bimestre) 
Texto: Mandamentos da Paz Solidária
Bimestre) 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 Texto: O significado da palavra FILOSOFIA = 
PHILOS + SOPHIA (1º Bimestre) 
Texto: O Mito de Prometeu e a Caixa de Pandora
(2º Bimestre) 
Texto: Fábula de Esopo – A Raposa e as Uvas (3º 
Bimestre) 
Texto: Respeito e Convivência (4º Bimestre)
Texto: O Menino e o Arco-íris  (4º Bimestre)
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Formação, constituição e classificação das rochas 

Atmosfera terrestre: camadas e gases constituintes 
separação 

entidos: tato, olfato, gustação, audição e visão. 

Pronomes possessivos (apocopados e plenos) 

Dados pessoais (nome, sobrenome, idade, etc.) 

Atitudes do cidadão: respeito, honestidade e 

Ameaça Constante (1º 

 (2º Bimestre) 
Lixo Orgânico e inorgânico (3º Bimestre) 

Texto: Mandamentos da Paz Solidária (4º 

Texto: O significado da palavra FILOSOFIA = 

Caixa de Pandora 

A Raposa e as Uvas (3º 

(4º Bimestre) 
(4º Bimestre) 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
1° Bimestre - Terra: noção de localização e 
movimentos (Unidade 4) 
2° Bimestre – Planeta Terra e suas características 
geológicas (Unidade 1 
3° Bimestre - vegetação no mundo e no Brasil 
(Unidade 3) 
4° Bimestre – Agricultura (
 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
1º Bimestre - Registros da História: 
passado 
2º Bimestre - Mundo antigo: Mesopotâmia e Egito 
3º Bimestre - Roma antiga
4º Bimestre - Escravidão e trabalho livre
 
DISCIPLINA: INGLÊS 
Nacionalidade 
Verbo To Be (forma abreviada)
There is / There are 
Verbo Can 
Simple present (verbos + don’t e doesn’t)
Present continuous 
Interpretação de texto  
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Conjuntos 

 União 
 Interseção 
 Diferença 

Sistema de numeração 
 Romano 
 Binário 

Números naturais 
 Operações (soma, subtração, multiplicação e 

divisão) 
 Expressões numéricas
 Problemas 

Múltiplos e divisores de números naturais
 Problemas envolvendo MMC e MDC

Tipos de Ângulos 
Perímetro e área 

 Triângulo 
 Quadrado 

Frações e porcentagens
 Operações (soma, subtração, multiplicação e 

divisão) 
 Problemas 

: GEOGRAFIA 
Terra: noção de localização e 

Planeta Terra e suas características 

vegetação no mundo e no Brasil 

Agricultura (Unidade 3) 

Registros da História: entendendo o 

Mundo antigo: Mesopotâmia e Egito  
Roma antiga 
Escravidão e trabalho livre 

Verbo To Be (forma abreviada) 

(verbos + don’t e doesn’t) 

 

MATEMÁTICA 

 

Operações (soma, subtração, multiplicação e 

numéricas 

Múltiplos e divisores de números naturais 
Problemas envolvendo MMC e MDC 

Frações e porcentagens 
Operações (soma, subtração, multiplicação e 
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Números decimais e probabilidade 
 Operações (soma, subtração, multiplicação e 

divisão) 
 Problemas 

Medidas 
 Comprimento 
 Capacidade 
 Problemas 

Tabelas e gráficos 
 Interpretação 
 Problemas 

Volume de paralelepípedos 
 Relação volume e capacidade 
 Problemas 

Plano cartesiano 
 Par ordenado 
 Coordenadas 
 Marcação de pontos 
 Área e perímetro do triângulo e do quadrado

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
Frase 
Oração e período 
Tipos de frases 
Pronome pessoal e de tratamento 
Substantivo 
Adjetivo 
Antônimo 
Derivação prefixal e sufixal 
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Operações (soma, subtração, multiplicação e 

 

Área e perímetro do triângulo e do quadrado 


