
Série/Ano: 6º Ano

Disciplina: Língua Francesa

Ementa  Ao  final  do  ano  letivo,  espera-se  que  os  alunos  de  língua  francesa  sejam
capazes  de  assimilar  os  seguintes  conteúdos:  1.  Conteúdo  comunicativo  →  como
conhecer alguém, se apresentar e apresentar uma pessoa; falar sobre seu dia preferido;
escrever e responder um anúncio; falar sobre roupas e esportes; 2. Conteúdo gramatical
→ os pronomes sujeitos; artigos definidos e indefinidos; conjugação dos verbos “être”,
“s'appeler”  e os terminados em -  ER; a  forma interrogativa  com “Est-ce que...?”;  a
negação  com “ne...pas”;  uso  de  “pourquoi”  e  “parce  que”;  acordo  dos  adjetivos;  o
pronome “on”; adjetivos possessivos; artigos contraídos e uso de “Qu' est-ce que...?”; 3.
Conteúdo lexical → os números de 0 a 69; objetos escolares; gostos e lazeres; os dias da
semana; a descrição física; as roupas; as cores; os esportes; as partes do corpo; a cidade;
os meios de transporte;  4. Conteúdo fonético → as consoantes mudas; ligações com
artigos definidos; a ligação entre sujeito e verbo; a questão da entonação; discriminação
entre adjetivos femininos e masculinos; o som /ɔ/; os sons /y/ e /u/; 5. Aspectos culturais
→ os símbolos da França; os cumprimentos; o evento ciclístico: tour de France.

Disciplina: Informática Educativa

Ementa: Fundamentos teóricos das tecnologias digitais da informação e comunicação;
hardware e software; sistemas operacionais; tecnologias digitais e suas aplicações em
pesquisas e trabalhos escolares; softwares educativos; internet: segurança e pesquisas;
netiqueta;  cyberbullying;  letramento  informacional.  

Disciplina: História

Ementa: O curso visa a abordagem das diversas formas de organizações criadas desde
os primeiros agrupamentos humanos até a Idade Média; a disciplina propõe abordar as
ferramentas  teóricas  e  os  procedimentos  metodológicos  da investigação e  escrita  da
história; o estudo das primeiras civilizações (africanas, egípcia, mesopotâmica, grega e
romana) e da Idade Média; as ideias e instituições que permeiam nossa realidade da
formação do Ocidente até os dias atuais, como Democracia, Religião, Filosofia, Direito,
Cidadania e Estado.

Disciplina: Língua Portuguesa

Ementa:  Língua/linguagem.  O  texto  literário:  conto,  crônica,  poema,  romance.  A
organização  do  texto  literário  e  a  construção  de  sentido.  A  produção  de  sentido:
denotação,  conotação,  figuras  de  linguagem,  sentido  e  contexto,  intertextualidade,
interdiscursividade. Funções da linguagem. Escrita e fala: a variante padrão, variação
linguística. Organização da escrita: fonema/grafema; classes gramaticais e seu uso. A
organização  da  frase  e  do  texto:  relações  coesivas  e  a  construção  da  coerência.  A
construção textual-discursiva: gêneros discursivos diversos. Produção de textos.



Série/Ano: 7º Ano

Disciplina: Língua Francesa

Ementa:  Ao  final  do  ano  letivo,  espera-se  que  os  alunos  de  língua  francesa  sejam
capazes deassimilar os seguintes conteúdos: 1. Conteúdo comunicativo → como dizer
onde  mora,perguntar  e  indicar  endereço;  indicar  os  horários;  falar  das  atividades
cotidianas; telefonar; falar sobre a família; falar das características de um país; falar dos
transportes  que  se  utiliza;  fazer  projetos  de  férias;  exprimir  desejos,  gostos  e
preferências;  2.  Conteúdo  gramatical  →  os  pronomes  tônicos;  artigos  definidos  e
indefinidos;  conjugação  dos  verbos  “aller”,  “venir”  e  verbos  pronominais;  as
preposições de lugar “au”, “à la”, “aux”, “à’l”; o futuro próximo; expressão de polidez
“je  voudrais”  mais  o  infinitivo;  o  pronome interrogativo  “quel(le)(s)”;  3.  Conteúdo
lexical → a cidade; os meios de transporte; os momentos do dia; os meses do ano; as
horas; nomes de países; a família; a natureza; os animais; 4. Conteúdo fonético → a
vogal arredonda /œ/; consoantes mudas /s/ e /z/. Ligações com /s/; 5. Aspectos culturais
→ Paris à vélo; dia internacional da francofonia.

Disciplina: Informática Educativa

Ementa: Softwares de autoria e livre; tecnologias digitais de informação e comunicação
e  suas  aplicações  em  pesquisas  e  trabalhos  escolares;  desenvolvimento  de  sites  e
aplicativos; mapas conceituais; apresentações multimídias; redes sociais; cyberbullying;
segurança na internet, letramento Informacional.

Disciplina: Língua Portuguesa

Ementa: A leitura e a produção de textos de gêneros discursivos variados (orais, escritos
e  multimodais),  com especial  atenção  aos  discursos  jornalístico  e  literário;  aspectos
morfossintáticos e semânticos e a produção de sentidos; variação linguística; denotação
e conotação.

Série/Ano: 8º Ano

Disciplina: Língua Francesa

Ementa:  Ao  final  do  ano  letivo,  espera-se  que  os  alunos  de  língua  francesa  sejam
capazes de assimilar os seguintes conteúdos: 1. Conteúdo comunicativo → falar da sua
nacionalidade e origens; localizar-se no espaço; falar das suas despesas; expressar um
desejo; falar de sua alimentação; fazer uma lista de compras; 2. Conteúdo gramatical →
os adjetivos de nacionalidade (gentílicos); os verbos prendre, comprendre e aprendre; a
interrogação com où, quand, comment, pourquoi; as preposições e advérbios de lugar;
c’est.../il  (elle)  est...;  pronomes  complementos  de  objeto  direto;  os  adjetivos
demonstrativos;  perguntas  com  combien;  os  artigos  partitivos;  os  advérbios  de
quantidade;  os verbos devoir  e boire;  3.  Conteúdo lexical  → o colégio;  as matérias



escolares; personalidade; partes da casa; as cores; os números de 70 a 100; compras e
uso  do  dinheiro;  as  lojas;  os  alimentos;  quantidades;  as  refeições;  partes  do
supermercado; 4. Conteúdo fonético → a acentuação da última sílaba da palavra; os
sons /f/, /v/, e /b/ e /p/; os sons /ʃ/ e /Ӡ/; os sons /k/ e /g/; 5. Aspectos culturais → os
castelos franceses; onde fazer comprar na França.

Disciplina: Língua Portuguesa

Ementa: Textos verbais e não verbais; Tipos textuais; Gêneros discursivos; Elementos
linguísticos  e  sua  funcionalidade;  Denotação  e  conotação;  Metáfora  e  metonímia;
Compreensão e propósitos comunicativos da semântica e seu conteúdo; Elaboração e
compreensão textual; Variação linguística; Leitura: narrativas juvenis, poemas, artigos
de  opinião,  cartas  do  leitor  e  formal,  resenhas  críticas,  paráfrases,  charges,  tiras  e
propagandas. Leitura de quatro livros literários indicados pelo professor e, pelo menos,
dois de escolha livre.

Série/Ano: 9º Ano

Disciplina: Espanhol

Ementa:  Nesta  série  serão  consolidados  os  conteúdos  básicos  da  Língua  Espanhola
referentes ao Ensino Fundamental que compreendem a sintaxe, a semântica, a fonética e
a fonologia da língua como: imperativo afirmativo e negativo; palavras heterogenêricas;
vocabulário  sobre  cores;  verbos  no  futuro  e  no  passado;  vocabulário  de  profissões;
condicional  composto  e  vocabulário  sobre  música.  Além de  aspectos  culturais  que
auxiliem  no  desenvolvimento  da  competência  comunicativa  e  proporcionem  as
ferramentas necessárias para a interação em várias situações e contextos comunicativos
como: a arte de alguns países Latino-americanos; características e diferenças entre os
profissionais de diferentes países.

Disciplina: Língua Francesa

Ementa:  Ao  final  do  ano  letivo,  espera-se  que  os  alunos  de  língua  francesa  sejam
capazes  de  assimilar  os  seguintes  conteúdos:  1.  Conteúdo  comunicativo  →  Narrar
acontecimentos  passados e futuros;  expressar seus sentimentos  e  necessidades;  fazer
hipóteses  e  dar  informações  sobre alguém ou um lugar;  2.  Conteúdo gramatical  →
pretérito perfeito (passécomposé); advérbios; pronomes complementos indiretos – COI;
pronomes  indefinidos;  advérbios  de  negação;  futuro  próximo;  os  comparativos;
pronomes  relativos;  verbos  falloir  e  pouvoir;  3.  Conteúdo lexical  → As mídias;  os
números;  a  saúde  e  bem  estar;  necessidades  e  sensações;  ajuda  humanitária;  as
profissões; meteorologia e as estações e o sistema escolar; 4. Conteúdo fonético → os
sons /œ/ e /ǿ/; /ç/; os sons /e/ e /ə/; 5. Aspectos culturais → os programas de televisão
franceses; ciência X ficção; o cinema francês, os franceses e as ações humanitárias.



Disciplina: História

Ementa: O curso aborda a história do século XX, abordando: guerras mundiais  e os
conflitos  oriundos  da  bipolarização  do  mundo  entre  capitalismo  e  socialismo,  a
formação  de  concepções  políticas  totalitárias  e  populistas  que  perpassam  várias
experiências  europeias  e  latino-americanas  em  diferentes  momentos;  a  República
brasileira  em suas  diferentes  etapas  políticas  e  com suas  respectivas  características
socioculturais;  permanências,  mudanças  e  conflitos  na  construção  de  do  projeto  de
nação; movimentos de contestação da ordem social, política e cultural e a integração dos
grupos marginalizados  (questões  indígena,  negra e  de género)  no contexto  histórico
contemporâneo.

Disciplina: Língua Portuguesa

Ementa: Textos verbais e não verbais; Tipos textuais; Gêneros discursivos; Elementos
linguísticos  e  sua  funcionalidade;  Denotação  e  conotação;  Metáfora  e  metonímia;
Compreensão e propósitos comunicativos da semântica e seu conteúdo; Elaboração e
compreensão textual; Variação linguística; Leitura: narrativas juvenis, poemas, artigos
de  opinião,  cartas  do  leitor  e  formal,  resenhas  críticas,  paráfrases,  charges,  tiras  e
propagandas. Leitura de quatro livros literários indicados pelo professor e, pelo menos,
dois de escolha livre.


