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

(Professora Claudia) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Leitura Reconhecer em um texto as diferentes significações e 

interpretações; 

- 

Capítulo 3 e 4 

Tipos de Sujeito 

 

 

Identificar e classificar os tipos de sujeitos ( simples, 

composto, oculto, indeterminado, Oração sem sujeito) 

Reconhecer  os pronomes como sujeito de uma oração; 

Entender que o sujeito pode vir antes ou depois de um 

verbo; 

Aplicar corretamente os verbos na 3ª pessoa para 

indeterminar o sujeito; 

Reconhecer e apontar as orações sem sujeito utilizando os 

verbos fazer, ser, estar, haver; 

Páginas 24 a 47 

Caderno 

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

 (Professor Márcia e Eliseu) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Padrões numéricos Desenvolver  a percepção de padrões numéricos e sua 

generalização; 

Aplicar as regras de divisibilidade na resolução de 

problemas. 

Exercícios realizados 

das páginas 58 a 60 e 

supertestes da pg 77. 

Padrão de Gauss Compreender e aplicar a lógica do Padrão de Gauss. Ex. da pg 69 e 

supertestes da pg 77. 

Padrões e 

possibilidades 

Resolver problemas de contagem de possibilidades.  Ex. das pg 72 e 73 e 

supertestes da p 77. 

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

(Professora Aline) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Por que estudar a 

história da África? 

Reconhecer a diversidade cultural existente na África e 

identificar a origem dos povos que vieram para o Brasil. 

Págs. 46 a 47. Atividade 

no caderno. 

As fontes para o 

estudo da África 

Apontar os recursos utilizados por pesquisadores para 

resgatar a história africana. 

Págs. 49 e 50. Atividade 

no caderno. 

A África antes dos 

europeus 

Compreender e diferenciar os reinos e impérios africanos 

existentes antes da chegada dos europeus. 

Págs. 52 a 61. Exercícios 

pág. 62 e 63. 

Criação de 

personagens 

Utilizar as orientações e discussões em aula para elaborar 

biografia de personagens fictícios do período medieval 

(criação de herói e vilão). 

Atividade no caderno. 

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

Geografia (Professor Ariston) 

Indicações para 

realizar o estudo 

A Urbanização 

Brasileira 

Saber como o processo de urbanização do Brasil 

aconteceu, além das diferenças para o processo de 

cidades mais antigas ao redor do mundo. 

76 a 84 e anotações. 

Os desdobramentos 

da urbanização 

Entender como a urbanização leva à problemas e 

fenômenos nestas cidades. 

84 a 89 e anotações. 

A Industrialização 

Brasileira 

Compreender como a indústria surgiu no Brasil e como este 

fato vai levar diretamente a urbanização dos grandes 

centros e capitais do Brasil. 

 

94 a 98 e anotações. 



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

Ciências (Professora Célia e Eliane) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Cap. 4: Evolução dos 

seres vivos 

Conhecer a importância dos fósseis como registros do 

passado e os conceitos de evolução 

Pág. 66 e 67 

A explicação de 

Lamarck e Darwin 

para a evolução 

  Saber quais as explicações que os cientistas 

defenderam para a evolução e a formação de novas 

espécies. Entender a evolução natural e artificial 

Pág. 68, 69,70 e 71 

Árvores filogênicas. 

Fósseis e a história da 

Terra 

Entender a árvore filogênica como uma forma útil de 

representar as espécies e sua evolução. Saber a relação dos 

fósseis com o passado da Terra 

Pág. 72, 73 e 74 

A origem da vida   Conhecer os registros de experimentos e as explicações 

sobre a origem da vida 

 Pág. 77 e 78.Exercícios 

do caderno. 

 Cap. 5: Diversidade 

da vida microscópica. 

Os protozoários  

Conhecer as características gerais dos protozoários e as 

doenças que podem transmitir 

Pág. 94 e 95 

Bactérias Conhecer as características gerais das bactérias, comose 

reproduzem e as doenças que podem causar 

 Pág.96 e 97. Exercícios 

do caderno 

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

Inglês (Professor Fabio) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Interpretação e 

texto e vocabulário 

Saber ler e interpretar textos. Entender e saber se expressar 

usando o vocabulário referente aos temas: cores e 

sentimentos; o que acontece quando seu corpo fica doente.  

pág. 10, 11, 14, 16, 17, 

21, 26, 27 + conteúdo 

do caderno 

Comparativo de 

superioridade e 

superlativo 

Saber usar comparativo de superioridade e superlativo para 

comparar duas ou mais coisas. 

pág. 14 e 15 + 

conteúdo do caderno 

a / the Saber identificar coisas gerais e específicas pág. 20 

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

Espanhol (Professora Adélia) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Vocabulario de ropas 

comprar ropas en una 

tienda. 

Reconocer y aplicar en sus contextos específicos p 38 y 39 

p 40 y ejercicios del 

cuaderno 

Preparar un anuncio 

publicitario 

Saber la estructura básica de un anuncio y preparar uno. p 36 y 37 

Verbos en presente 

de indicativo 

Reconocer y aplicar en sus contextos p.32 

Bons  

Dicas de estudo: 

Não estude na noite anterior. Estude todo o conteúdo, pouco a pouco, quando chegar em casa da 

escola todos os dias. Não adianta fazer tudo de última hora, você não terá tempo para tirar dúvidas. 

Reescreva as anotações mais importantes em tópicos. 

Estude um capítulo por vez detalhadamente, é melhor do que estudar todos de uma vez só. 

Tente não comer demais antes de estudar, pois você pode ficar com preguiça ou cansado. 

Faça intervalos para que o cérebro tenha tempo de absorver a informação que acabou de aprender. 

Leia em voz alta, isso pode ajudar a aprender mais rápido. 

Tenha um cronograma. 

Não estude deitado na cama, você pode ficar sonolento. 

Desligue a TV, o celular e feche as redes sociais. 

Fazer atividades físicas antes de começar a estudar pode ajudar na concentração e você pensará nas 

questões com mais clareza. 

Limpe sua mente e concentre-se!                                                                                            Bons estudos!! 


