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Português
-Tipos de sujeito
-O verbo e seus complementos;
-Adjunto adverbial
-Adjunto adnominal
-Predicativo do sujeito
-Predicativo do objeto
-Tipos de predicado
-Vozes Verbais
Redação
-Interpretação e características dos contos de terror.
Inglês
-PAST;
-PAST CONTINUOUS;
-REFLEXIVE PRONOUNS;
Religião
-Cap. 1: O mundo dos primeiros cristãos
-Cap. 2: O grupo dos seguidores de Jesus
-Campanha da Fraternidade
Matemática I
-Valor numérico de uma expressão algébrica
-Comparação entre números reais
-Porcentagem problemas
-Dízimas periódicas e fração geratriz
-Raiz quadrara de números racionais
-Problemas envolvendo as 4 operações(soma, subtração, multiplicação e
divisão)
Matemática II
-Ângulos Complementares
-Ângulos Suplementares
-Ângulos Opostos pelo Vértice
-Ângulos que formam 360°
-Bissetriz de um ângulo
-Retas paralelas cortadas por uma transversal





Geografia
-CONTEÚDO LIVRO ATÉ P. 38 (EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS)
-Formas de colonizações
-Guerra Fria
-Atividades e folhas dadas sobre os assuntos
-Verificar avaliações anteriores
História
-Marcha da colonização na América Portuguesa (cap. 2)
-A sociedade mineradora (cap 3)
-Revoluções na Inglaterra (cap. 4)
-Iluminismo (cap. 5 até página 99)

 Ciências
- Revisão das função as estruturas surgidas durante a gravidez – anexos
embrionários, fazendo a relação entre a localização e a função da estrutura.
-Entender a adolescência como uma fase de mudanças que preparam o organismo
para o “mundo adulto”, principalmente em relação a capacidade reprodutiva pelo
surgimento de forma definitiva e organizada dos ciclos de produção de gametas e
função dos hormônios sexuais.
-Compreender que a reprodução humana surge como resultado de uma união de
gametas, que carregam suas informações genéticas e que na fecundação, organizam
toda a herança que originará um ser vivo. Para que a fecundação ocorra, várias
estruturas participam como vias de deslocamento, seja no organismo feminino ou
masculino e local de fecundação e espaço de gestação no caso do organismo
feminino.
-Diferenciar a gravidez gemelar da não gemelar , entendendo os fenômenos de
fazem desenvolver a gestação com gêmeos fraternos ou com gêmeos verdadeiros .
-Relacionar a ingestão de diferentes nutrientes como indispensáveis a manutenção
da vida.
-Caracterizar metabolismo basal.
-Reconhecer as características metabolicas principais de cada grupo de nutrientes.
-Diferenciar a classificação de alimentos diet e light .
-Reconhecer os órgãos formadores do sistema digestório, sabendo localizar dentro
de um mapa anatômico.
-Identificar a sequência da digestão.

