
       

SEMANA DE P1 | 2º semestre 2022 (de 12 a 16/9) 

6º horário 
12/9       2ª feira 13/9       3ª feira 14/9       4ª feira 15/9      5ª feira  

P1 8h20 às 10h LING MAT CH CN  

       

Habilidades que serão avaliadas 

 
 

     

LING 

Habilidades 

ARTES: Comparar estilos e períodos da arte em suas diversas linguagens.  
Analisar as criações contemporâneas na arte a partir do hibridismo 
proposto nas manifestações artísticas.  EDUCAÇÃO FÍSICA:  Experimentar e 
fruir danças urbanas, identificá-las como possibilidade de comunicação 
corporal, diferenciando seus elementos constitutivos dos demais tipos de 
danças.   
 Experimentar, fruir e recriar lutas no Brasil, conhecer seus códigos rituais, 
elemento técnico-táticos, indumentária, matérias, instalações e 
instituições, reconhecendo a diferença entre lutas e brigas.  INGLÊS: 
Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto 
discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre 
temas familiares. Localizar informações específicas em texto. PORTUGUÊS: 
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 texto 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.  Reconhecer as variedades 
linguísticas adequadas a cada situação de comunicação com ênfase na 
desconstrução do preconceito linguístico. Reconhecer recursos de coesão 
referencial, representação discursiva (discurso direto e indireto) e coerência 
ao ler e produzir textos em diferentes gêneros e modalidades.  

Conteúdos 

ARTES: Identidade e arte: diferentes culturas.  Body art como linguagem 
artística onde o corpo é a matéria-prima.  Arte indígena e pintura corporal.  
Arte na pele: primeiros indícios históricos, tatuagem. Selfie e autorretrato 
na Arte: desde a antiguidade até a modernidade; estudos da simetria.  
EDUCAÇÃO FÍSICA: Ginástica de condicionamento físico. Elementos 
constitutivos das danças urbanas. Danças urbanas como forma de 
comunicação corporal. Lutas no Brasil e suas características: códigos rituais, 
elementos técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações, 
instituições. INGLÊS: Conteúdo: Interpretação de texto. PORTUGUÊS: 
Características do texto jornalístico e suas intenções. Denotação e 
conotação. Aspectos linguísticos, como encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo. Elementos coesivos. Discurso direto e discurso 
indireto. A linguagem utilizada na internet e as convenções da escrita. A 
estrutura das HQs. A coesão e variação linguística na composição de textos. 
Valores semânticos, polissemia e campos lexicais.  

Fonte de Estudo 

Livro de Arte: Módulo 2. Material expositivo em aula com atividades no 
caderno de arte. EDUCAÇÃO FÍSICA: Material teórico disponibilizado pela 
professora no Marista Virtual e aula expositiva.  INGLÊS: Referência: Textos 
trabalhados em aula. PORTUGUÊS: Capítulos 4 e 5 (Módulo 1 e 2). 
Anotações de aula e materiais disponibilizados pela professora no MV.   



MATEMÁTICA 

Habilidades 

Resolver e elaborar problemas do cotidiano que envolvam o cálculo da 
fração de um todo contínuo ou discreto cujo resultado seja um número 
natural. 
Resolver problemas que envolvam as operações com os números racionais 
em suas formas fracionárias e decimais. 
Representar um número racional em suas diferentes forama (fracionária e 
decimal). 

Conteúdos 

Frações de números 
 naturais. 
Adição e subtração de frações e números decimais 
Multiplicação e Divisão de frações e números decimais 
Potenciação e Radiciação de frações e números decimais 

Fonte de Estudo 

Livro Didático (SME) 
Módulo 1 – capítulo 4 
Atividades de aula 
Folhas extras disponíveis no Marista Virtual 3.0 

CH 

Habilidades 

Analisar e discutir como o estudo e a interpretação dos textos, narrativas e 
códigos religiosos, especialmente aqueles que apontam para a ética, a 
moral e a promoção humana, influenciam os adeptos a vivenciarem seus os 
ensinamentos. 
- (EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos originários.   
- Explicar a formação do mundo grego a partir do desenvolvimento das 
civilizações cretense e micênica.   
- Comparar os aspectos políticos, econômicos e socioculturais das cidades 
de Atenas e de Esparta.  
- Identificar a contribuição dos gregos antigos para as Artes, Filosofia e 
Ciência.   

Conteúdos 

ENSINO RELIGIOSO: Panorama Religioso no Brasil. Relação religioso e 
ecologia. FILOSOFIA: Bioética GEOGRAFIA: Processos formadores e 
modeladores do relevo e suas influências na organização do espaço.  
HISTÓRIA: Civilização Grega 

Fonte de Estudo 

ENSINO RELIGIOSO: Capítulo 1- módulo 3.  FILOSOFIA: Marista Virtual. Aulas 
616 a 618. GEOGRAFIA: Capítulo 5. 
- Marista Virtual. HISTÓRIA: Aulas – atividades do caderno 
Materiais postados no moodle, Capítulo 7 e 8 do módulo 2 do livro didático  



 

 

CN 

Habilidades 

Explicar o ciclo de transformações em um ecossistema envolvendo a 
energia proveniente do sol; os elementos físicos do ambiente e a matéria 
orgânica partilhados entre os seres vivos de maneira equilibrada; 
 - Constatar que os seres vivos estão em contínua relação com indivíduos da 
mesma espécie e/ou de espécies diferentes das quais resultam benefícios 
ou prejuízos; 
- Reconhecer, nos ecossistemas brasileiros, a diversidade de espécies e 
avaliar ações humanas de degradação do ambiente que destroem os 
habitats e os nichos das populações de seres vivos gerando desequilíbrios 
ecológicos. 

Conteúdos 

Capítulo 7 – A vida na Terra – Módulo 2 (páginas 55 até 77); 
- Capítulo 8 – Ecossistemas brasileiros – Módulo 2 (páginas 79 até 99). 
- Alguns conteúdos serão acrescidos com outros materiais, quando 
estiverem disponíveis (textos, esquemas e ilustrações). 

Fonte de Estudo 

Módulo 2 (páginas 55 até 77), Módulo 2 (páginas 79 até 99) e (textos, 
esquemas e ilustrações). 


