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Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Claudia) 

Páginas 

Leitura Observar a estrutura e as características do texto; 
Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações. 

- 

Padrões da escrita Refletir e fazer o uso da coesão e da coerência  como conectivos 
que articulam o texto. 

Páginas 44 a 49 

Variedade Linguística Identificar as variações que uma língua apresenta -   ( regional, 
social ), oral e escrita na sua formalidade e informalidade; 

  Reconhecer a importância da norma - padrão e as diferentes 
variedade de prestígio; 
  Compreender as diferentes gírias e relacioná-la a grupos sociais; 
   Distinguir a língua Portuguesa do Brasil X Portugal 

Páginas 50 a 63 
Caderno 
 

Produção - Gênero 
Narrativa de Memória. 

Desenvolver o texto envolvendo os elementos da narrativa, com 
adequação, coesão e coerência. 
OBS: A produção será realizada em data diferente 

Inspiração: O menino no 
espelho. Capítulos 
compartilhados em sala 
de aula. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 (Professor Márcia) 

Páginas 

Técnicas de divisão  Diferentes algoritmos da divisão  
Entender a aplicação das operações inversas  
Resolver problemas aplicando as operações fundamentais 

55 a 70 

Formas planas Conhecer noção de ângulos  
Compreender o paralelismo e perpendicularismo 

77 a 87 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professora Aline) 

Páginas 

A origem do homem Diferenciar as teorias criacionista e evolucionista sobre a origem 
do homem. 

Texto p. 29-30; Atividade 
no caderno. 

Fontes sobre a Pré-
História 

Identificar as fontes históricas existentes e como estudá-las para 
obter informações sobre a pré-história. 

Texto p. 30,40,41,50; Ex. 
1, 4,5 p.43; Ex. 2 p.57; At. 
p.51. 

O domínio do fogo Compreender os benefícios resultantes da descoberta do fogo. Texto p. 34; Ex. 2 p. 43. 

Dos hominídeos às 
primeiras cidades 

Apontar o continente com vestígios humanos mais antigos, 
diferenciar hábitos nômades e sedentários e definir a Revolução 
Neolítica. 

Texto p. 31,34-37 ; Teste 
p. 43; Atividade no 
caderno. 

Povoamento da 
América 

Reconhecer as teorias existentes sobre a ocupação da América. Texto p. 48, 49; At. p. 56. 
Ex. 1 p. 57. 

Elaboração de texto 
biográfico 

Com base na pesquisa sobre o cientista Charles Darwin, produzir 
texto biográfico enfatizando suas principais descobertas. 

Texto p. 30, 32 e 33; Ex. 3 
p. 43; Atividade no 
caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

O Planeta Terra no 
Universo 

Saber o conceito científico sobre o início do  Universo, além de 
saber diferenciar: astros, estrelas e galáxias. 

80 a 82 e caderno 

Sistema Solar Compreender a formação do nosso sistema solar e todos os 
outros corpos celestes que constituem nossa galáxia. 
Entender o que são planetas anões, planetóides, cometas, 

83 a 85 e caderno 



satélites naturais e meteoros. 

Planeta Terra Entender nosso posicionamento referente ao Sol, além do nosso 
satélite natural. 
Saber sobre nossos movimentos (rotação e translação), além da 
nossa estrutura básica elementar (formação básica da superfície 
do planeta) 

94 a 97 e caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professora Tamara) 

Páginas 

      Os materiais     Compreender os conceitos de massa/volume 192 

   Os estados da matéria 
 

    Sólido, líquido e gasoso - saber diferenciá-los e ter exemplos no  
dia a dia 

194,195, 196 e 197 

  Transformações dos 
materiais 

    Compreender os conceitos sobre as transformações físicas e 
químicas  

200 e 201 

  Transformações física e 
químicas  

    Conseguir enxergar as transformações químicas e físicas no dia a 
dia (exemplos do cotidiano)  

202 e 203 

 A Terra, nosso planeta e 
o seu interior 

    Características gerais e compreender a estrutura interna da Terra 70, 71, 72 e 73 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Vocabulário Reconhecer os esportes radicais. 20 

Verbo to be Aplicar corretamente as formas do verbo to be (am, is are) nos 
modos afirmativo, interrogativo e negativo. 

13, 19, 21,  

This - That Utilizar corretamente os pronomes demonstrativos para indicar a 
proximidade com o objeto do qual se fala. 

29 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Pronombres 
interrogativos. 

  Preguntar y nombrar algunas nacionalidades y profesiones.  

 

19, 22, 25, 26 

Pronombres personales. 

Presentación personal 

 Distinguir las formas de tratamiento formal e informal. 27,  

Presentarse a alguien y reaccionar al ser presentado. 29,  

 

27, 29,30 

 

 

Verbo “ser” en Presente 
de Indicativo.  

Verbos regulares en 
Presente de Indicativo 

         Ser capaz de saludar y despedirse, en español 

 

28 y 29 

 

 


