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

Páginas 

Leitura Compreender a estrutura e as características do texto; 

Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações. 

- 

Frase, oração e período Conceituar e diferenciar frase, oração e período 19 a 21 

Sujeito e Predicado Reconhecer e diferenciar sujeito, predicado e os tipos de 

sujeito 

22 a 33 

Verbo transitivo e 
intransitivo.  
Objeto direto e indireto 

Conceituar e diferenciar os tipos transitividade verbal; 

reconhecer os complementos verbais 

37 a 46 

Funções sintáticas dos 
pronomes oblíquos 

Compreender as funções sintáticas dos pronomes oblíquos, 

tais como objeto direto e indireto 

55 a 62 

Adjunto adverbial e 
adjunto adnominal 

Conceituar adjunto adnominal e adverbial e reconhecê-los nas 

orações 

70 a 74 

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

Páginas 

Números primos Conceituar e compreender os números primos; Decomposição 
em números primos; calcular o M.M.C. pela decomposição e 
pelos padrões identificados pela regularidade dos números 
primos 

Página 12 a 28 

Operações com frações Efetuar as quatro operações com frações e solucionar 
problemas que envolvem frações 

Página 29 a 48 

Aplicações da 
matemática 

Resolver problemas envolvendo proporcionalidade, volume, 
velocidade, unidades de medida e porcentagem 

Página 65 a 82 

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

Páginas 

A expansão da América 
Portuguesa 

Compreender o processo de colonização do sertão e a 
expansão do território brasileiro realizado pelos Jesuítas, 
Bandeirantes e a pecuária 

pp. 10 - 23 

As rebeliões coloniais Entender os principais motivos e as principais causas da 
Revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates 

pp. 24 - 25 

A Mineração no Brasil Compreender o processo de mudanças da descoberta do ouro 
com as formas de controle criada pela Coroa portuguesa, as 
formas de trabalho e a formação da nova sociedade mineira no 
sertão do Brasil. 

pp. 30 - 42 

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

Páginas 

Capitalismo: História e 
expansão 

Entender como nosso sistema atual, o capitalismo, evoluiu 
historicamente e se expandiu 

Anotações de sala de 
aula e material produzido 
coletivamente 

Classificações de 
riqueza e as 
regionalizações do 
mundo 

Saber como nosso mundo se formatou 
política/economicamente a partir do capitalismo mais moderno. 
Entender os conceitos de “primeiro e terceiro mundo”, “Norte 
desenvolvido e Sul subdesenvolvido” e o porquê usar essas 

30 a 35; 36 a 43 



classificações 

Comunismo/Socialismo Compreender como uma proposta de sistema 
político/econômico antagonizou o capitalismo durante quarenta 
anos e quais os desdobramentos para o mundo atual 

Anotações de sala de 
aula e material produzido 
coletivamente 

O Mundo globalizado e 
suas 
crises/desigualdades 

Entender como o capitalismo se tornou hegemônico após a 
década de noventa e de que forma isso tornou mais acentuada 
as diferenças econômicas entre os países desenvolvidos e 
não-desenvolvidos. 

50 a 53; 56 a 58 

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

Páginas 

Níveis de organização do 
corpo humano 

Reconhecer os níveis de organização do corpo humano; 
compreender as estruturas/funções das organelas celulares; 
identificar os tipos existentes de tecidos; compreender o 
funcionamento integrado dos sistemas 

15 até 24 

Ossos e Músculos Compreender as estruturas do sistema esquelético e muscular 
bem como suas funções; identificar os tipos de articulações e 
os problemas ocasionados no caso de impactos/ acidentes; 
identificar os tipos de músculos e seus movimentos, 
compreender como os músculos esqueléticos realizam seus 
movimentos; o que são alavancas do corpo humano; 
compreender a estrutura e função da coluna vertebral 

29 até 39 

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

Páginas 

Interpretação de texto e 
vocabulário 

Escrever sobre personalidade e identidade adolescente.  

Escrever sobre personalidade e características.  

Vocabulário referente ao tema. 

8 a 17 + conteúdo do 
caderno 

Tag questions Usar as tag questions para confirmar informações ou buscar 

consentimento. 

14 e 15 + conteúdo do 
caderno 

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

Páginas 

Estructuras 
comparativas 

Reconocer y aplicar en sus contextos específicos 13,14,15,16, además de 
los ejercicios en el 

cuaderno 

Textos infográficos Reconocer la estructura y componentes de los textos 
infográficos 

18 

 


