
6º horário 
26/4       3ª feira 27/4       4ª feira 28/4       5ª feira 29/4       6ª feira  

8h20 às 10h MAT LING CH CN  

       

Habilidades que serão avaliadas 

 
 

     

MATEMÁTICA 

Habilidades 

Comparar e ordenar os números naturais. 
Localizar os números naturais na reta numérica. 
Compreender os valores absoluto e posicional dos algarismos nos números naturais. 
Resolver problemas que envolvam as 6 operações com números naturais. 
Resolver expressões numéricas que envolvam as 6 operações com números naturais. 
Construir os conjuntos de múltiplos e divisores de números naturais. 
Representar um número natural por meio de um produto de fatores primos. 

Conteúdos 

O sistema de numeração decimal. 
O conjunto dos números naturais. 
6 Operações com números naturais. 
Expressões numéricas envolvendo as 6 operações com números naturais. 
Múltiplos e divisores. 
Números primos e compostos. 
Fatoração de números naturais 

Fonte de 
Estudo 

Livro Didático (SME) 
Módulo 1 – Capítulo 1 
P. 1 a 13 
P. 19 a 41 
P. 53 a 55 
Módulo 1 – Capítulo 2 
P. 56 a 64 
P. 73 a 75 
Atividades de aula 
Folhas extras disponíveis no Marista Virtual 3.0 

LP Habilidades 

Identificar informações implícitas e explícitas no texto e no contexto para o 
reconhecimento de intencionalidades.  
Relacionar linguagem verbal e não verbal na produção de sentidos veiculados em 
textos multimodais.  
Identificar a estrutura de textos multimodais em práticas sociais de leitura, escuta e 
escrita.   
Aplicar conhecimentos notacionais e gramaticais na interpretação e produção de 
textos escritos.   



Conteúdos 

Características do conto maravilhoso como função social, forma de composição e 
aspectos linguísticos.  
A construção verbal na narrativa (modo, tempo, pessoa e número do verbo). Advérbios 
e locuções adverbiais.  
Narrativas míticas.  
Sequência e os elementos da narrativa.  
Verbos de elocução.  
Leitura do livro Contos da Selva. 

Fonte de 
Estudo 

Capítulos 1 e 2 (Módulo 1).  
 Livro paradidático  
Contos da Selva. Anotações de aula e materiais disponibilizados pela professora. 

ARTES 

Habilidades 
Elaborar discurso crítico fazendo uso da arte como possibilidade de expressão.  

Conteúdos 

Arte sem limites: materiais diversos para elaboração de objetos artísticos.  
Artista referência: Vik Muniz  

Fonte de 
Estudo 

Livro de arte: módulo 1, capítulo 4, p. 64.  

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Habilidades 

Reconhecer e analisar os diferentes exercícios físicos, identificando os tipos de 
capacidades físicas utilizadas e percebendo as sensações e mudanças corporais.   
Experimentar e fluir jogos eletrônicos reconhecendo a importância dos seus 
significados para diferentes contextos sociais.  

Conteúdos 

Capacidades físicas nos exercícios físicos.  
Experiências corporais por meio dos jogos eletrônicos.  

Fonte de 
Estudo 

Aula teórico e prática desenvolvida desde início do ano e materiais no MV.   

LI 

Habilidades 

Diferenciar textos que demonstrem como um mesmo assunto pode ser representado 
em diferentes modalidades (verbal, visual, verbo-visual).  
Identificar informações implícitas e explícitas no texto e no contexto para o 
reconhecimento de intencionalidades.  

Conteúdos 
Compreensão de texto.  

Fonte de 
Estudo 

Livro didático e conteúdos de aula.   



CIÊNCIAS 

Habilidades 

Comparar as características da Terra com as dos demais planetas do Sistema Solar 
(distância ao Sol, presença de água líquida e atmosfera, período de rotação); 
- Reunir evidências da esfericidade da Terra que possam ser comprovadas por um 
observador situado na superfície do planeta (Ex: sombra da Terra projetada sobre a 
Lua em um eclipse Lunar, estrelas no céu noturno, etc); 
- Observar as variações na sombra projetada de uma vara no decorrer dos dias e 
durante as estações do ano e inferir sobre os movimentos de rotação e de translação 
de Terra e sobre a inclinação do seu eixo em relação ao seu plano orbital; 
- Reconhecer as camadas que constituem o planeta Terra desde o seu núcleo até a 
parte alta de sua atmosfera e distinguir suas características no que diz respeito à 
densidade, temperatura, estado físico, pressão, etc. 

Conteúdos 

Astronomia e conhecimentos sobre a Terra: evidências observáveis de sua 
esfericidade, de seus movimentos de rotação e de translação e das características 
físico-químicas que propiciam a vida em nosso planeta; 
- Constituição física e química da Terra em suas regiões interna e superficial: origem e 
propriedades das rochas, tipos de solos, obtenção de recursos minerais para a 
produção de bens, uso do solo para a agricultura e descarte do lixo. 

Fonte de 
Estudo 

A Terra e o Universo (Sistema solar, asteroides e cometas, origem do universo, 
astronaves) – Capítulo 1 (pág.9 - 31); 
- O Sol, a Terra e a Lua (Movimentos da Terra, ciclo lunar, a lua e as marés oceânicas, 
ritmos biológicos) – Capítulo 2 (pág.33 – 55); 
- O planeta Terra por dentro (Interior da Terra, placas tectônicas, vulcões, terremotos, 
rochas e fósseis) - Capítulo 3 (pág.57 – 77); 
- Alguns conteúdos serão acrescidos com outros materiais, quando estiverem 
disponíveis (textos, esquemas e ilustrações). 

FILO 

Habilidades 

Analisar os elementos que originaram a  
filosofia tendo como princípio a história  
grega e a natural característica humana de  
questionar.  

Conteúdos 
Mito e Mitologia  

Fonte de 
Estudo 

Marista Virtual 3.0  
Aulas 603 e 604  

GEO 

Habilidades 

Interpretar o espaço geográfico tendo como referência os elementos formadores das 
paisagens e suas interações socioambientais.  

Conteúdos 

CAPÍTULO 1:    
ESPAÇOS GEOGRÁFICOS, PAISAGENS, LUGARES E SUAS CONEXÕES.  

Fonte de 
Estudo 

O que indica a presença humana nas paisagens observadas?  
(páginas 11,12,15,18,19)  
Exercícios das páginas 11,15,23.  
Conceitos de paisagem, lugar, território.  



 

HIS 

Habilidades 

Identificar os conceitos de fonte histórica, cultura material e imaterial, tempo 
cronológico e histórico e sujeito histórico.  
- Compreender as diferentes hipóteses acerca do surgimento do homem e do 
desenvolvimento da organização social humana.  

Conteúdos 

O tempo histórico e o sujeito histórico  
De onde viemos: as origens do ser humano  

Fonte de 
Estudo 

Atividades no caderno  
- Capítulos 1 e 3 (até onde for desenvolvido) 

ENSINO 
RELIGIOSO 

Habilidades 

Reconhecer, valorizar e diferenciar as matrizes e tradições religiosas do Brasil, ontem e 
hoje, visando destacar seu papel na vida social do país. 

Conteúdos 

Panorama religioso do Brasil: matrizes e tradições, ontem e hoje. Marcas que 
qualificam a vida social do país. 29:31 

Fonte de 
Estudo 

Capítulo 1- Narrativas da Criação.  


