
CONTEÚDOS PARA 

 
DISCIPLINA: ARTE 
Arte Europeia Medieval: Românica e Gótica
Renascimento Cultural e Artístico 
Arte Pré-Colombiana e Arte Indígena Brasileira
Arte no Brasil do Século XVII 
Rococó e Neoclassicismo 
Barroco e Rococó no Brasil 
 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
Interações ecológicas 
Atmosfera terrestre: camadas e gases constituintes
Vírus, bactérias e protozoários 
Fenômenos geológicos: vulcanismo, terremotos e 
tsunamis 
 
DISCIPLINA: ESPANHOL 
Partes da casa 
Verbos regulares e irregulares no presente do 
indicativo 
Meios de transporte 
Parífrase verbal 
Acentuação gráfica 
Pretérito perfeito simples e composto
Pretérito imperfeito 
Pretérito mais que perfeito (pluscuamperfecto)
Interpretação de texto 
 
DISCIPLINA: ÉTICA 
 Conceito de Medicamentos genéric
Bimestre) 
O que são alimentos transgênicos? (1º Bimestre)
Tipos de violência: contra a criança, contra 
mulher e a violência policial (2º Bimestre)
Publicidade e Consumo (3º Bimestre)
Texto: PROCON / Direitos do Consumidor (3º 
Bimestre) 
Texto: Bullying (4º Bimestre) 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 Texto: Atitudes Filosóficas: Questionamento, 
Investigação e Ampliação de horizontes (1º Bimestre)
Texto: O Imaginário dos Mitos (2º Bimestre)
Texto: Liberdade (autora Cecília Meireles) (3º 
Bimestre) 
Texto: O mito de Eros e Psiquê (4º Bimestre)
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA
1° Bimestre - Construção do mundo moderno 
(Unidade 4) 
2° Bimestre - Fusos horários (Unidade 3)
3°Bimestre - Industrialização no Brasil (Unidade 3)
4° Bimestre - Setor terciário (Unidade 1)
 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
1º Bimestre - Expansão marítima europeia
2º Bimestre - Reforma religiosa e Contrarreforma
3º Bimestre - Economia e sociedade açucareira
4º Bimestre - Conflitos na colônia nos séculos XVII 
e XVIII 
 
DISCIPLINA: INGLÊS 
Object pronoun 
How many / How much 
Was / Were (afirmativa e short answer)
Passado simples (verbos)
Can e could 
Passado contínuo 
Interpretação de texto  
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Operações com números inteiros
Operações com números racionais
Equações 
Regra de três simples 
Regra de três composta

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS
Acentuação 
Coordenadas 
Conjunção 
Concordância verbal e nominal
Transitividade verbal 
Tipos de sujeito 
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