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

(Professora Claudia) 

Páginas 

Leitura Compreender a estrutura e as características do texto; 

Reconhecer em um texto as diferentes significações e 

interpretações. 

- 

Pronomes (reto, oblíquo, 

tratamento, demonstrativo, 

indefinido, possessivo, 

interrogativo) 

Reconhecer os diferentes tipos de pronomes e aplicá-los 

corretamente em diferentes contextos; 

Saber utilizar de acordo com as suas características e 

particularidades; 

Caderno 

Verbo - Modo indicativo; 

Conjugações (ar, er, ir); 

Tempos verbais; 

Estrutura do verbo 

 (radical, vogal temática, 

desinência e tema) 

Identificar e usar corretamente os verbos no modo 

indicativo; 

Reconhecer as partes de uma forma verbal - vogal 

temática, radical, tema e desinência; 

Reconhecer os tempos verbais em diferentes contextos; 

 

Caderno 

Capítulo 2 

Frase, oração e período 

Saber como chamamos uma frase construída sem verbo, 

como a frase se organiza em torno do verbo e forma 

uma oração.  

Identificar as orações e saber dividir em períodos. 

Páginas 15 a 23 

Capítulo 3 

Sujeito (simples e composto) 

Classificar corretamente os diferentes tipos de sujeito: 

Simples, composto 

Páginas 24 a 29 

Produção- Gênero Carta Produzir utilizando as características do gênero estudado.  Caderno 

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

 (Professora Márcia e Eliseu) 

Páginas 

Sistema numérico egípcio, 

romano e indo arábico 

Compreender a transcrição e representação para os 

diferentes sistemas numéricas antigos, compreender as 

características dos sistemas numéricos 

Página 12 a 22 e 

exercícios do 

caderno 

Números fracionários Transformar números fracionários para números decimais e 

vice-versa. 

Relacionar representações em forma de frações e em 

forma decimal com porcentagens. 

Páginas 23 a 30 

Construções geométricas Identificar retas paralelas, ângulos e suas classificações, 

operar com os submúltiplos de ângulos 

Página 31 a 38 e 

exercícios no 

caderno 

Circunferência Conceituar circunferência, identificar seus elementos e 

resolver problemas envolvendo circunferência 

Página 39 a 43  

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

(Professora Aline) 

Páginas 

Alta Idade Média Identificar a queda do Império Romano, invasões 

bárbaras, Reino Franco e Império Carolíngio como 

principais temas da Alta Idade Média. 

P. 12 a 15. 

Exercícios p. 26. 

Feudalismo Definir as principais características sociais, econômicas e 

políticas do feudalismo. 

P. 18 a 22. 

Exercícios p. 26. 

Península Arábica Diferenciar os termos árabe, Islã, muçulmano e Estado 

Islâmico. Identificar a organização política e religiosa dos 

P. 31 a 32. 

Exercícios p. 45. 



árabes antes do islamismo. 

Nascimento do Islã Compreender a origem do islamismo, reconhecer os 

principais preceitos da religião, apontar as consequências 

religiosa e política do islamismo para o mundo árabe. 

P. 33 a 38. 

Exercícios p. 45. 

Elaboração de carta Utilizar a sequência de produção texto para elaboração 

de uma carta. 

Atividade no 

caderno. 

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

(Professor Ariston) 

Páginas 

O território brasileiro e sua 

formação histórica 

Saber onde (no mundo) nosso território se localiza, além 

de entender seu processo histórico de formação como 

país, além de nosso período como território português. 

14 a 18; 20 e 

anotações de 

sala de aula 

Regionalização do nosso 

território nacional 

Entender como e por quê se religionaliza um país (em 

especial o nosso) 

28 e 29;  

anotações de 

sala de aula 

População brasileira Reconhecer como nossa população se formou e como 

está atualmente, além de entender os problemas que 

levam nossa população a migrar internamente. 

44 a 50; 52 a 55; 

60 a 69 

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

 (Professora Eliane e Célia) 

Páginas 

Cap. 1: Biodiversidade  Entender a importância da classificação dos seres vivos, 

saber as categorias taxonômicas e nomenclatura 

científica. Reconhecer a importância da biodiversidade 

e os motivos que contribuem para extinção de uma 

espécie. 

Pág 16 até 22 

Cap. 2: Adaptação dos seres 

vivos 

Conceituar adaptação com as necessidades dos seres 

vivos e do ecossistema que vivem. Saber organizar 

cadeias e teias alimentares e as adaptações 

relacionadas a alimentação e a propagação da 

espécie.  

Pág. 29 até 41 

 

Estudar exercícios 

do livro pág. 23,24, 

44 e 45 

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

 (Professor Fabio) 

Páginas 

Interpretação e texto e 

vocabulário 

Reconhecer cores e escrever sobre seus efeitos nas 

pessoas.  Vocabulário referente ao tema. 

8 a 17 + 

conteúdo do 

caderno 

Comparativo de 

superioridade e superlativo 

Saber usar comparativo de superioridade e superlativo 

para comparar duas ou mais coisas. 

14 e 15 + 

conteúdo do 

caderno 

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

(Professora Adélia) 

Páginas 

Verbos pronominales en 

presente de indicativo 

Aplicar y reconocer en sus contextos específicos 12,13,14,15,16 

Numerales ordinales Respetar las reglas, escribir y reconocer los números 

ordinales, bien como su función 

17 

Interjeiciones Aplicar en sus contextos específicos 18 

 


