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

Páginas 

Interpretação Identificar a temática social contida numa letra de música. 250 a 254 

Emprego da vírgula nas 
orações subordinadas 
adjetivas 

Quando se emprega a vírgula nas orações subordinadas 
adjetivas; 
Quais outros sinais de pontuação podem ser usados no 
lugar da vírgula e que efeito eles provocam. 

 
290 a 296 

A vírgula nas orações 
subordinadas adverbiais 
e substantivas 

Quando se emprega a vírgula nas orações subordinadas 
adverbiais desenvolvidas e reduzidas; 
Quando se emprega a vírgula nas orações subordinadas 
substantivas desenvolvidas e reduzidas; 

 
301 a 305 

Verbos no plural Identificar alguns verbos que apresentam regras especiais 
de acentuação  

275 e 276 

Produção produzir um artigo de opinião argumentando de maneira 
objetiva a respeito do assunto proposto 

atividades e discussões 
feitas em sala 

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

Páginas 

Perímetro da 
circunferência 

Compreender o processo que leva à fórmula do perímetro da 
circunferência em função do raio e do diâmetro; 
Resolver problemas envolvendo perímetro da circunferência; 
Compreender a relação entre perímetro e arco da 
circunferência; 

Página 277 a 283; 
Exercícios do caderno 
Atividade avaliativa 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professor João) 

Páginas 

Exploração da África Compreender o processo de neocolonialismo dos países 
europeu na África durante o século XIX  

pp. 138 - 143 

Domínio europeu na 
Ásia 

Entender o processo de conquista das potências europeias 
sobre a Ásia 

pp. 147 - 150 

A Proclamação da 
República: Alegoria de 
uma crise 

Entender o processo de Proclamação da República e a 
participação das diversas camadas sociais no mesmo e as 
ideas empregadas. 

pp . 208 - 212 

Razões internas para o 
fim da monarquia e 
Articulações políticas 

Compreender as crises internas e externas que 
contribuíram para o fim do Segundo Reinado 

pp. 213 - 221 

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

Páginas 

Tigres Asiáticos Saber quais são os países que compõem o bloco dos 
chamados Tigres Asiáticos, além de entender suas histórias 
recentes de industrialização e “enriquecimento”. 
Entender também o porquê são chamados dessa forma. 

262 a 269 e anotações. 

Tigres Asiáticos Compreender o porquê esse países formaram um bloco e 
qual a importância local e internacional desse bloco. 
Entender também qual a intenção de formação de um bloco 
econômico e como isso pode alterar (melhorar) as relações 
sociais/políticas e econômicas entre eles. 

270 a 272 e anotações. 

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

Páginas 



O ciclo menstrual e a 
fecundação 

Compreender como ocorre o ciclo menstrual e as etapas da 
fecundação 

178, 179 

A gestação e o parto Reconhecer as estruturas presentes no corpo durante a 
gestação, cuidados durante a gestação, parto 

181 até 183 

O núcleo celular Identificar as estruturas e funções do núcleo 194 

O material genético Reconhecer as funções do material genético 195, 196 

Os cromossomos Compreender a estrutura do cromossomo, o que é cariótipo, 
cromossomos sexuais e alterações cromossômicas 

197 até 199 

A divisão celular Compreender o que é mitose e meiose 200, 201 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Inglês  
(Professor Fabio) 

Páginas 

How much, how many, a 
lot of, lots of, a little, a 
few 

Saber se referir aos substantivos contáveis e incontáveis e 
também a perguntar sobre quantidades. 

78 a 81 

simple future - going to Ter a habilidade de se referir a planos para o futuro 82 a 85 

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

Páginas 

Verbos Regulares en 
Presente de Subjuntivo 

Saber utilizar o subjuntivo em situações de desejos e 
possibilidades de modo correto com verbos regulares. 

86 a 90 + Exercícios no 
Caderno 

Verbos Irregulares en 
Presente de Subjuntivo 

Saber utilizar o subjuntivo em situações de desejos e 
possibilidades de modo correto com verbos irregulares. 

98 a 102 + Exercícios no 
Caderno 

 


