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Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa  Páginas 

Leitura  Reportagem de turismo - Analisar reportagens turísticas 
observando a função das descrições do local 

110 a 113 - 116 a 119 - 122 
a 124  

Gramática do texto ● Empregar a vírgula para isolar explicações - 
 

● Identificar organizadores textuais (expressões de 
adição ou oposição de argumentos no texto) 
 

 

100 e caderno  
 
129 a 131 
 
 
 

Padrões da escrita ● Terminação M e ÃO em verbos e substantivos 191 

Produção de texto  Reescrever lendas levando em conta as características do 
gênero e os recursos próprios da linguagem escrita. 

Atividades de análise e 
planejamento da produção 
no caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 

Páginas 

Frações Ler e escrever números racionais representados na forma de 
fração. 
 
Identificar situações em que tenham que dividir um inteiro em 
partes menores . 

154, 155, 156 
 
 
170, 171 e 172 

Problemas envolvendo 
frações 

Representar e resolver problemas envolvendo frações.   No caderno 188  
 

Tabelas Localizar e comparar informações apresentadas em tabelas.   
 

No caderno 
173 

Sobre... O que deve saber após o estudo de Geografia Páginas 

Os meios de 
comunicação                  
     

              

Compreender a importância dos meios de comunicação e a 
evolução de alguns deles. 

  48, 49 e 51 

Atividade econômica 
 

Classificar produtos de acordo com a atividade econômica. 
Identificar atitudes para o consumo responsável. 

 58 a 61; 63 a 69 
72 e 73 

Agricultura, pecuária e 
extrativismo 
 

Reconhecer a importância da agricultura e pecuária no 
fornecimento de alimentos. 
Identificar tipos de extrativismo e produtos obtidos com essa 
atividade.  
Identificar as matérias-primas utilizadas em bens consumidos no 
dia a dia.  

 76 a 79 
 
80 e 81 

 
84 e 89 

Mulheres no mercado 
de trabalho 

Perceber a evolução e conquistas das mulheres no mercado de 
trabalho.  

70 e 71 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
 

Páginas 

O início da colonização Reconhecer as formas de exploração econômica do Brasil no 
início da colonização; 

60 a 63 e 69 

A missão dos jesuítas Conhecer a função do trabalho de catequização dos índios pelo 
jesuítas 

70 e 71 

Da África para o Brasil  Identificar os costumes trazidos pelos africanos que 
influenciaram nossa cultura; 

76 a 79 
  



Relacionar a produção do açúcar no período colonial ao 
trabalho escravo; 

82 a 85 

Invasões europeias no 
Brasil  

Compreender as causas das invasões estrangeiras ao território 
do Brasil 
Entender as funções dos fortes e fortalezas na defesa do Brasil 

94 e 95 
 
96, 97 e 103 
 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Ciência 
 

Páginas 

O ar Conhecer os componentes do ar e a importância de cada um 
para os seres vivos. 

44, 46 e 47 

Água Compreender a importância da água, seu ciclo e mudanças de 
estado físico;  
Identificar os processos de separação de misturas: decantação 
e filtração; 
Compreender o processo de tratamento da água e tratamento 
do esgoto 

49, 50, 54, 
 

60 e 61 
 

 62 a 65 

Solo     
Conhecer a composição de um solo fértil e compreender a 
importância de sua preservação para a manutenção da vida.                                                                                                                                                

    67 a 70 

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

Páginas 

Vocabulário roupas em 
inglês 

Identificar e nomear as roupas em inglês. 33 e 36 

Descrição de roupas  Conseguir descrever as roupas que uma pessoa está 
vestindo. 

35, 37 e 38 
 

Present Continuous Expressar de maneira adequada a ação de uma pessoa 
utilizando o tempo verbal Present Continuous, ex.( He is 
playing the guitar). 

44, 45 e 46 

As horas Identificar as horas em inglês. 50, 51 e 52 

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

Páginas 

Mi salud Reconhecer os artigos masculinos e femininos. Identificar as 
partes do corpo humano. 

22 a 27 

Mis gustos Analisar o vocabulário da unidade sobre  as frutas. 30 a 32. 

 


