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Em

Língua Portuguesa, o trabalho com diferentes
gêneros, como contos, poemas, notícias e reportagens
terão continuidade, sendo detalhadas as formas de
discurso direto ou indireto, a diferença entre a linguagem
escrita e a falada, flexão das palavras, concordância,
adjetivo e locução adjetiva, adjetivo pátrio ou gentílico,
uso de aspas e parênteses, pronomes e colocação de
verbos. O objetivo é proporcionar ao aluno recursos
para analisar a estrutura dos textos e compreender o
que ouve e lê – afinal, muita coisa é apresentada com
duplo sentido, o que pode dificultar o entendimento.

Grandes conflitos sempre existiram. É assim que a
História introduzirá o estudo da Grécia antiga, falando
do período arcaico, Esparta e Atenas, a Grécia Clássica e
o antiga, será tratada
Helenística. Jáo no estudo da Roma
a origem de Roma, período monárquico, republicano,
reforma agrária na Roma antiga, Império Romano,
Política do pão e circo. Este estudo chegará ao início do
cristianismo, fundamental ao entendimento das razões
de tempo e do calendário atual.
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No Espanhol, a rotina à mesa, alim
e os animais determinam o context
irregulares, acentuação e expressõ
de opiniões.
No mundo das artes, o estudo inicia c
da arte nas culturas pré-históricas, arqu
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Brasília, seu projeto, a arte e a polí
vistos o mercado de arte, a arte nas r
meio de divulgação das ideias.

