Conteúdos para Prova Globalizada – Fundamental II – 1º trimestre /2018

6ºA

6ºB

LP: Interpretação de texto, processo de formação de

LP: Interpretação de texto, processo de formação de

palavras.

palavras.

Mat: Resolução de situações problemas com as 4
operações fundamentais - módulo 2
Múltiplos e MMC (caderno)

Mat: Resolução de situações problemas com as 4
operações fundamentais - módulo 2
Múltiplos e MMC (caderno)

His: Unidade 2, capítulos 1, 2, 3 e 4

His: Unidade 2, capítulos 1, 2, 3 e 4

Geo: Unidade 2 cap. 1 e 2

Geo: Unidade 2 cap. 1 e 2

Ciê: Unidade 2 capítulo 2: A composição da crosta
terrestre

Ciê: Unidade 2 capítulo 2: A composição da crosta
terrestre

Arte: Arte clássica grega

Arte: Arte clássica grega

Ing: Units 1 and 2 (vocabulary, homophones and
homonyms, subject-verb agreement, reading
comprehension)

Ing: Units 1 and 2 (vocabulary, homophones and
homonyms, subject-verb agreement, reading
comprehension)

Esp: los saludos y las despedidas, los verbos ser y
estar, los países y capitales hispanohablantes, los
pronombres interrogativos y los objetos de sala de
clase.

Esp: los saludos y las despedidas, los verbos ser y estar,
los países y capitales hispanohablantes, los pronombres
interrogativos y los objetos de sala de clase.

7ºA

7ºB

LP: Interpretação de texto, modo indicativo e

LP: Interpretação de texto, modo indicativo e

subjuntivo, acentuação de palavras.

subjuntivo, acentuação de palavras.

Mat: Cálculo de Possibilidades - módulo 2
Operações com números decimais e porcentagem
(caderno)

Mat: Cálculo de Possibilidades - módulo 2
Operações com números decimais e porcentagem
(caderno)

His: Unidade 2, capítulos 1 e 2

His: Unidade 2, capítulos 1 e 2

Geo: Unidade 2 cap. 1 e 2

Geo: Unidade 2 cap. 1 e 2

Ciê: Unidade 2 capítulo 2: Conservação e restauração
dos ecossistemas

Ciê: Unidade 2 capítulo 2: Conservação e
restauração dos ecossistemas

Arte: Civilizações pré-colombianas

Arte: Civilizações pré-colombianas

Ing: Units 1 and 2 (vocabulary, subject-verb
agreement and verb tenses - present and past,
punctuation and capitalization, reading
comprehension)

Ing: Units 1 and 2 (vocabulary, subject-verb
agreement and verb tenses - present and past,
punctuation and capitalization, reading
comprehension)

Esp: acentuación y clasificación de las palabras según
su sílaba tónica, vocabulario: la casa, las comidas,
utensilios de la mesa y verbos con cambio vocálico.

Esp: acentuación y clasificación de las palabras
según su sílaba tónica, vocabulario: la casa, las
comidas, utensilios de la mesa y verbos con cambio
vocálico.

8ºA

8ºB e C

LP: Interpretação de texto, complemento nominal,

LP: Interpretação de texto, complemento nominal,

vozes do verbo.

vozes do verbo

Mat: Retomada da àlgebra: equações do 1º grau e
situações problema (caderno)

Mat: Retomada da àlgebra: equações do 1º grau e
situações problema (caderno)

His: Unidade 2, capítulos 1, 2 e 3

His: Unidade 2, capítulos 1, 2 e 3

Geo: Unidade 2 cap. 1

Geo: Unidade 2 cap. 1

Ciê: Unidade 2 capítulo 2: Os tecidos animais

Ciê: Unidade 2 capítulo 2: Os tecidos animais

Arte: Tema 03: Tinta a óleo e a técnica da pintura
acrílica

Arte: Tema 03: Tinta a óleo e a técnica da pintura
acrílica

Ing: Units 1 and 2 (vocabulary, subject-verb
agreement and verb tenses - present and past,
punctuation and capitalization, reading
comprehension)

Ing: Units 1 and 2 (vocabulary, subject-verb
agreement and verb tenses - present and past,
punctuation and capitalization, reading
comprehension)

Esp: Pretérito Perfecto Simple, Pretérito Perfecto
Compuesto, los animales y los falsos amigos.

Esp: Pretérito Perfecto Simple, Pretérito Perfecto
Compuesto, los animales y los falsos amigos.

9ºano A e B
LP: Interpretação de texto
Verossimilhança
Orações subordinadas
Conjunções subordinativas
Mat: Operações com radicais - módulo 2
Equações do 2º grau resolvidas por fatoração módulo 2 e caderno
His: Unidade 2, capítulos 1 e 2

Geo: Unidade 2 cap. 1 e 2

Ciê: Física e Quimica - Capitulo 2

Arte: Tema 03: Semana de arte moderna

Ing:

Esp: Verbos de cambio y pronombres
demostrativos

