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ANEXO I  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  - 6º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA  

● Interpretação de textos: 
○ Ler e compreender diferentes gêneros e tipos textuais. 

○ Compreender o significado do vocabulário pelo contexto. 

○ Analisar a linguagem verbal e não verbal. 

○ Localizar informações implícitas e explícitas. 

○ Identificar o sentido da quebra de expectativa em textos diversos. 

○ Em narrativas: analisar os elementos, a estrutura e características. 

● Gramática: 
○ Sílaba: divisão silábica e classificação quanto ao número e a tonicidade. 

○ Vocabulário. 

○ Identificação e classificação das classes de palavras. 

○ Concordância nominal e verbal. 

○ Língua, linguagem e variedade linguística. 

Redação  

● Produção textual: 
○ Produção de narrativa, com emprego adequado de parágrafos, letras maiúsculas, ortografia, 

acentuação, sinais de pontuação, título em destaque, coerência e coesão textual. 

MATEMÁTICA  

Álgebra 

 

 

 Números Decimais e naturais 

o Expressão numérica 
o Introdução aos números decimais 
o Números decimais na reta numérica 
o Comparação entre números decimais e naturais 
o Números decimais vs. frações 
o Conversão de números decimais em frações 
o Frações e decimais comuns 
o MMC 
o Números romanos 
o Análise de gráfico. 
o Transformações de unidade de medidas. 

 

 

 Números: frações 
o Frações equivalentes 
o Comparação entre frações 
o Denominadores comuns 
o Frações equivalentes na reta numérica 
o Frações com denominadores 10 e 100 
o Operações com frações 
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 Números: porcentagem, soma e subtração 
o Introdução às porcentagens 
o Problemas de porcentagem 
o Soma de números de vários algarismos 
o Subtração de números de vários algarismos 
o Soma de números decimais 
o Subtração de números decimais 

  

 

  

Geometria 

● Propriedades das formas 
● Área da superfície 
● Introdução aos ângulos 
● Classificação de triângulos 
● Classificação de formas geométricas 
● Congruência de ângulos e a proporcionalidade entre os lados 
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ANEXO II 
● CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  -  7º ANO 

 
● Interpretação de textos: 

○ Ler e compreender diferentes gêneros e tipos textuais. 

○ Compreender o significado do vocabulário pelo contexto. 

○ Analisar textos multimodais. 

○ Assimilar as informações implícitas e explícitas. 

○ Identificar o sentido de humor e ironia em textos diversos. 

○ Analisar os elementos, a estrutura e as características dos diferentes gêneros. 

○ Diferenciar fato de opinião. 

 

● Gramática: 

○ Diferenciar letra de fonema. 

○ Sílaba: divisão silábica e classificação quanto ao número e a tonicidade. 

○ Analisar o vocabulário. 

○ Identificar e interpretar o significado de palavras e expressões, de frases e parágrafos. 

○ Reconhecer e classificar as classes de palavras. 

○ Identificar os termos essenciais e integrantes da oração. 

○ Concordância e regência nominal e verbal. 

○ Língua, linguagem e variedade linguística. 

○ Diferenciar a modalidade oral da modalidade escrita. 

Redação  

● Produção textual: 

○ Produção de narrativa, com emprego adequado de parágrafos, letras maiúsculas, ortografia, 

acentuação, sinais de pontuação, título em destaque, coerência e coesão textual. 

MATEMÁTICA 

Álgebra 

● Números: operações com números naturais 

○ Adição e subtração com números naturais 

○ Multiplicação com números naturais 

○ Divisão com números naturais 

○ Problemas de multiplicação e divisão 

○ Potenciação 

● Números: operações com números racionais 
○ Soma de números decimais 

○ Subtração de números decimais 

○ Problemas de adição de subtração de números decimais 

○ Multiplicação de números decimais 

○ Divisão de números decimais 

○ Ordem das operações 
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● Números Inteiros: Operações e expressões numéricas 

○ Soma e subtração de números inteiros 

○ Multiplicação e divisão de números inteiros 

○ Potenciação 

Geometria 

 

● Retas, segmentos de reta e semirretas 

● Plano cartesiano: quadrante 1 

● Quadriláteros no plano cartesiano 

● Sólidos geométricos (3D) 

● Triângulos 

● Quadriláteros 

● Ampliação e redução de figuras 

● Construção e representação 
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