Programação sujeita a alterações. Por favor, conﬁra as informações diariamente.

Atualizado em 21/09/2020.

Habilidades: 21.09.2020 - Segunda-feira
Anos Iniciais
1º ano do EF I - Língua Portuguesa

Compreender as notações do sistema de escrita alfabética - segmentos sonoros e letras.

1º ano do EF I - História

( Reconhecer transformações pessoais a partir do registro das lembranças particulares,
da família ou da comunidade.

1º ano do EF I - Matemática

Contar a quantidade de objetos de coleções de no mínimo 20 unidades e apresentar o
resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos,
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

2º ano do EF I - Língua Portuguesa

Planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional, o estilo e a ﬁnalidade do gênero

2º ano do EF I - História

Identiﬁcar e organizar, temporalmente,fatos da vida cotidiana, usando noções
relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois) e aos conceitos de
presente, passado e futuro.

2º ano do EF I - Matemática

Comparar, ordenar e registrar números naturais (até a ordem de centenas) pela
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e
função do zero).

3º ano do EF I - Língua Portuguesa

A deﬁnir

3º ano do EF I - História

Identiﬁcar e respeitar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a
região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da
cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos,
estabelecimento de grandes empresas etc.

3º ano do EF I - Matemática

Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do
sistema de numeração decimal e em língua materna.

4º ano do EF I - Língua Portuguesa

A deﬁnir

4º ano do EF I - História

Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço,
com base na identiﬁcação de mudanças e permanências ao longo do tempo.

4º ano do EF I - Matemática

A deﬁnir

5º ano do EF I - Língua Portuguesa

Ler/ouvir e compreender, com autonomia, anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos,
entre outros textos do campo artístico- literário, em diferentes mídias, considerando a
situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.

5º ano do EF I - História

Identiﬁcar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o
espaço geográﬁco ocupado.

5º ano do EF I - Matemática

Identiﬁcar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao
resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como
recurso.

Anos Finais*

6º ano do EF II - Matemática

Reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico,
percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a
sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero),
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números
racionais em sua representação decimal.

6º ano do EF II - Ciências

Classiﬁcar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, a partir
da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes
materiais, por emio da execução de experimentos simples como mistura de água e sal,
água e areia, dentre outros.

6º ano do EF II - Arte

Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de circo-teatro (teatro
circense) e circo paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando
os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação
proﬁssional.

6º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

6º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

6º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

7º ano do EF II - Matemática

Resolver e elaborar situações- -problema com números naturais, envolvendo as noções
de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo
comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.

7º ano do EF II - Ciências

Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em
informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da
vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de
doenças.;Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes
dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em
indicadores ambientais e de qualidade de vida.

7º ano do EF II - Arte

Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de teatro de animação
paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de
criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação proﬁssional em
teatro.

7º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

7º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

7º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

8º ano do EF II - Matemática

Resolver e elaborar situaçõesproblema que envolvam medidas de área de ﬁguras
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e
círculos), em situações como determinar medida de terrenos.

8º ano do EF II - Ciências

Identiﬁcar sintomas, modos de transmissão, tratamento das principais Infecções
Sexualmente Transmissíveis - IST, incluindo HIV/Aids e discutir e argumentar sobre a
importância das estratégias e métodos de prevenção como promoção do autocuidado e
como uma questão de saúde pública.;Reconhecer a importância da prevenção no
contexto da saúde sexual e reprodutiva para identiﬁcar e propor atitudes de autocuidado
e respeito a si e ao outro.

8º ano do EF II - Arte

Investigar e experimentar diferentes funções teatrais (ator, ﬁgurinista, aderecista,
maquiador/visagista, cenógrafo, iluminador, sonoplasta, produtor, diretor e assessor de
imprensa etc.) em processos de trabalho artístico coletivos e colaborativos, e
compreender as características desse processo de trabalho.

8º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

8º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

8º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

9º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

9º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

9º ano do EF II - Reprise E.F.

Reprise - E.F. Anos Finais

9º ano do EF II - Matemática

Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de ﬁguras poligonais em situações de ampliação e de redução em
malhas quadriculadas e/ou com o uso de tecnologias digitais.

9º ano do EF II - Ciências

Discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da
biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e
as bacias hidrográﬁcas.

9º ano do EF II - Arte

Reconhecer e apreciar artistas, grupos, coletivos e manifestações cênicas do teatro
contemporâneo paulistas, brasileiros e estrangeiros, investigando os modos coletivos e
colaborativos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação
proﬁssional em teatro.

Ensino Médio*
1ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

1ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

1ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

1ª série do EM - Matemática

Resolver e elaborar situações- problema que possam ser representados por equações
polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da
igualdade.

1ª série do EM - Biologia

Reconhecer práticas sexuais que envolvem riscos de gravidez, identiﬁcar diferentes
métodos contraceptivos e avaliar sua eﬁcácia e acessibilidade

1ª série do EM - Química

Relacionar as massas moleculares de reagentes e produtos e as massas mensuráveis
(gramas, quilogramas, toneladas) dessas substâncias

2ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

2ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

2ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

2ª série do EM - Biologia

Descrever o processo de síntese de proteínas, relacionando os diferentes tipos de RNA,
por meio de texto ou esquemas explicativos e reconhecer a existência de um código
genético universal, por meio do qual a sequência de bases do DNA é traduzida em uma
sequência de aminoácidos na proteína

2ª série do EM - Matemática

Ler, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a
pontos da reta numérica.

2ª série do EM - Química

Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

3ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

3ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

3ª série do EM - Reprise EM

Reprise EM

3ª série do EM - Química

Reconhecer que isômeros (com exceção dos isômeros ópticos) apresentam diferentes
fórmulas estruturais, diferentes propriedades físicas (como temperaturas de fusão, de
ebulição e densidade) e mesmas fórmulas moleculares

3ª série do EM - Matemática

Resolver e elaborar situações- problema de contagem cuja resolução envolve a aplicação
do princípio multiplicativo.

3ª série do EM - Biologia

Identiﬁcar os mecanismos geradores (mutação e recombinação) e os fatores orientadores
(seleção natural) da grande variabilidade dos seres vivos, e reconhecer e caracterizar as
evidências do processo de evolução biológica (fósseis, órgãos análogos, homólogos e
vestigiais)

EJA
EJA EFII 1º termo - Língua Portuguesa

Escrita de memorando, carta, ofício ou bilhete. + Substantivos coletivos/verbo
"bater"/linguagem formal e informal na escrita de bilhetes

EJA EFII 2º termo - Matemática

De fração para decimal + Porcentagem e gráﬁco de barras

EJA EFII 3º termo - Ciências

Cerrado e caatinga + Desmatamento

EJA EFII 4º termo - História

Período Imperial + Movimentos abolicionistas

EJA EM 1º termo - Química

O tratamento da água + Qualidade do ar

EJA EM 1º termo - Ciências da Natureza

Física: Analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de
diferentes tipos (elétrica, química, nuclear, térmica, cinética, potencial gravitacional,
potencial elástica, etc.); Química: Reconhecer os impactos socioambientais decorrentes
da produção e do consumo de carvão vegetal e mineral e de outros combustíveis
Biologia: Identiﬁcar os gases que vêm contribuindo para produzir o efeito estufa, hoje e
antes da Revolução Industrial, reconhecendo possíveis consequências desse fenômeno.

EJA EM 2º termo - Língua Estrangeira Moderna - Inglês

Adjetivo + Advérbio

EJA EM 3º termo - Matemática

Potência de expoentes fracionários + Equação exponencial

*As aulas de Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio são reprisadas sempre no dia seguinte, no horário do contraturno.

