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Estudar Estudar
Língua Portuguesa é desenvolver a oralidade, a leitura
Língua Portuguesa é desenvolver a oralidade,
e a escrita. Assim, no estudo dos gêneros textuais, como o
a leitura e a escrita. Assim, no estudo dos gêneros
conto e atextuais,
crônica, como
o aluno
e elementos
o conhecerá
conto e a momentos
crônica, o aluno
conhecerá
da narrativa,
explorando
as
estruturas
linguísticas
envolvidas as
momentos e elementos da narrativa, explorando
na língua
falada e linguísticas
na escrita. Quanto
às normas
da língua,
estruturas
envolvidas
na língua
falada e
aprenderá
os
conceitos
de
substantivo,
adjetivo
e
locuções
e os
na escrita. Quanto às normas da língua, aprenderá
exploraráconceitos
a formação
das palavrasadjetivo
e suas regularidades.
de substantivo,
e locuções e explorará
a
formação
das
palavras
e
suas
regularidades.
Estimulando o raciocínio lógico, a Matemática entra com
raciocínioe lógico,
a Matemática
entraocom
noções Estimulando
de númeroso inteiros
racionais,
incentivando
noções
de
números
inteiros
e
racionais,
incentivando
aluno a entender o extenso universo de composições, o
entender
universo
de composições,
dando aaluno
noçãoade
infinito. oA extenso
geometria
segue estudando
os
dando
a
noção
de
infinito.
A
geometria
segue
estudando
sólidos, as regiões planas e os contornos, agregando novos
os sólidos,
as regiões
planas
e os
contornos,
agregando
conhecimentos,
sempre
buscando
situar
o aluno
com relação
novos conhecimentos, sempre buscando situar o aluno
às formas existentes, suas propriedades e também lhe dando
com relação às formas existentes, suas propriedades e
uma amplitude espacial, mostrando que limites existem e
também lhe dando uma amplitude espacial, mostrando
precisam ser respeitados.
que limites existem e precisam ser respeitados.
Em História,
para compreender
as relações
com acom
sociedade
Em História,
para compreender
as relações
a sociedade
atual, o atual,
aluno mergulhará
nas
antigas
organizações,
como o
o aluno mergulhará nas antigas organizações,
feudalismo,
partindo
para o Império
e explorando
como
o feudalismo,
partindoCarolíngio
para o Império
Carolíngio
as questões
de
poder
da
Igreja
Católica
no
mundo
medieval.
e explorando as questões de poder da Igreja
Católica
Amplia essa
questãomedieval.
o estudo das
Cruzadas
do fortalecimento
no mundo
Amplia
essaequestão
o estudo das
Cruzadas
do fortalecimento
comércio
e das cidades,
do comércio
e dasecidades,
finalizando do
com
a centralização
do
finalizando
comeuropeias,
a centralização
poder
nasdemonarquias
poder nas
monarquias
tendo do
como
pano
fundo
europeias,
tendo como pano de fundo a crise do feudalismo.
a crise do
feudalismo.
Em Geografia,
aluno compreenderá
a representação
Em Geografia,
o alunoocompreenderá
a representação
do
do
Brasil
a
partir
de
seu
território,
organização
social,
Brasil a partir de seu território, organização social, economia
economia
e
comércio
exterior.
Por
meio
de
gráficos
e
e comércio exterior. Por meio de gráficos e mapas, serão
mapas, serão feitas análises populacionais, do crescimento
feitas análises populacionais, do crescimento demográfico e
demográfico e dos modos de organização social, desde
dos modos de organização social, desde o êxodo rural até a
o êxodo rural até a formação dos blocos regionais. As
formaçãorelações
dos blocos
regionais. eAsorelações
internacionais
e
internacionais
crescente
comércio exterior
o crescente
comércio
exteriordeserão
contemplados
forma a
serão
contemplados
forma
significativa, de
mostrando
significativa,
mostrando
a
evolução
da
indústria
e
da
economia
evolução da indústria e da economia e contextualizando
e contextualizando
o que
permeia
a nossa sociedade.
o que permeia
a nossa
sociedade.

SeguindoSeguindo
no estudonodoestudo
que é adovida,
aluno verá
a
queem
é aCiências,
vida, emoCiências,
o aluno
verádos
a organização
seres
a busca
por matéria
organização
seres vivos, ados
busca
porvivos,
matéria
e energia,
como e
energia,
como os seres
vivos seEmreproduzem
e evoluem.
os seres vivos
se reproduzem
e evoluem.
algumas atividades
algumasdaatividades
a origem
da vida. Com
exploraráEm
a origem
vida. Comexplorará
todos esses
conhecimentos
todos
esses conhecimentos
a classificar
os seres
aprenderá
a classificar
os seres vivos, aprenderá
como os vírus,
as bactérias,
vivos,
como
os
vírus,
as
bactérias,
os
protozoários,
as
algas
os protozoários, as algas unicelulares e os fungos.
unicelulares e os fungos.

As línguas estrangeiras deixaram de ser diferencial,
As línguas estrangeiras deixaram de ser diferencial,
tornando-se quesito básico no currículo profissional.
tornando-se
quesito
no trabalhará
currículo profissional.
Assim,
Assim, em
Inglês,básico
o aluno
o simple present
simple
present
e
o
present
em eInglês,
o
aluno
trabalhará
o
o present continuous tense, além de advérbios
regras, o
continuous
tense, oalém
e suas regras,
uso de
do advérbios
imperativo ee suas
dos numerais
uso ordinais.
do imperativo
e
dos
numerais
ordinais.
Em
Espanhol,
Em Espanhol, serão exploradas expressões
serão
do
de exploradas
localização,expressões
ampliação de
do localização,
vocabulário ampliação
referente ao
vocabulário
ao que
entorno
do local
em
bairro, aoreferente
entorno ao
do bairro,
local em
vivemos,
artigos
pronomes
possessivos
e demonstrativos,
queindefinidos,
vivemos, artigos
indefinidos,
pronomes
possessivos oe
uso dos “porquês”
também
o usoe de
alguns overbos.
demonstrativos,
o uso edos
“porquês”
também
uso de
alguns
Em verbos.
Arte, disciplina que estimula o pensamento criativo
e
abstrato,
o alunoque
trabalhará
com
desenho e a criativo
forma,
Em Arte, disciplina
estimula
o opensamento
explorando
os
elementos
e
materiais
do
desenho,
o
e abstrato, o aluno trabalhará com o desenho e a forma,
plano e as formas, colagem e cubismo, descobrindo a
explorando os elementos e materiais do desenho, o plano e
relação entre arte e geometria.
as formas, colagem e cubismo, descobrindo a relação entre
importante perceber a própria evolução. Isso
arteÉesempre
geometria.
proporciona prazer e estimula novos investimentos. Seus
É sempre
importante
perceber
a sede
própria
evolução. Isso
filhos estão
neste patamar,
com
de conhecimento.
proporciona
e estimula
investimentos.
Seus
A escola prazer
vem para
nortear novos
essa procura,
indicando
o
filhos
estão
neste
patamar,
com
sede
de
conhecimento.
A
caminho da cidadania e da consciência social.
escola vem para nortear essa procura, indicando o caminho
da cidadania e da consciência social.

DICA:DICA:
Nesta fase, seu filho está voltando seus interesses mais para o mundo do que para a família. Os amigos, o lazer, a vida social

Nesta fase,
seuosfilho
está voltandoserão
seusointeresses
para o que
mundo
do resgatem
que para na
a família.
Osasamigos,
o lazer,experiências
a vida socialde
e até
relacionamentos
foco dele. Émais
importante
os pais
memória
suas primeiras
e até os relacionamentos
serão o foco
dele.
É importante
que os pais aresgatem
na memória
as suas
de
jovem e o deslumbramento
desta
fase,
para que compreendam
empolgação
de seus filhos.
Mas,primeiras
acima de experiências
tudo, a supervisão
jovem e opróxima
deslumbramento
fase, para
compreendam
a empolgação
de seusque
filhos.
Mas, acima
de tudo, aa supervisão
dos pais e adesta
necessidade
deque
combinação
de vários
interesses permitirão
os jovens
compreendam
necessidade
próxima dos
pais e a necessidade
de os
combinação
de equilibrar
os deveres com
direitos. de vários interesses permitirão que os jovens compreendam a necessidade
de equilibrar os deveres com os direitos.

