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

(Professora Claudia e Vanessa) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Predicativo do 

Sujeito Cap. 6 

Entender o conceito de Predicativo do Sujeito ;  

Reconhecer o Predicativo do Sujeito em orações com 

Verbos de Ligação,  Verbos Transitivos e Intransitivos. 

Anotações da aula 

(caderno) 

Exercícios p. 87 a 90 

Predicativo do 

Objeto Cap. 7 

Compreender o conceito de Predicativo do Objeto;  

Distinguir o Predicativo do Objeto e Predicativo do Sujeito 

presentes na mesma oração. 

Anotações da aula 

(caderno) 

Exercícios p. 99 a 101 

Predicado Verbal e 

Predicado Nominal 

Cap. 8 

Saber o conceito de Predicado; 

Entender o que é Predicado Verbal; 

Compreender o que é Predicado Nominal.  

Anotações da aula 

(caderno) 

p. 111 a 118 

Produção de Texto: 

Crônica de Humor 

Produzir uma crônica de humor entendendo os elementos 

estruturais que a compõe: elementos narrativos, elementos 

que constroem o humor, a crítica presente nas crônicas e o 

tipo de linguagem utilizada. 

Anotações da aula de 

Produção de Texto 

Análises, produções e 

discussões feitas em 

aula. 

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

 (Professor Márcia e Eliseu) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Fórmulas Resolver problemas com o emprego de fórmulas e raciocínio 

lógico. 

Exercícios realizados  

das páginas 87 e 88 e 

supertestes da página 

102.  

Equações  Aplicar os conceitos de equação, expressão algébrica, 

incógnita e variável na resolução de cálculos.  

Exercícios realizados 

das páginas 92 e 93 e 

supertestes da página 

102. 

Problemas 

envolvendo 

equações 

Interpretar e resolver problemas envolvendo equações de 1º 

grau. 

Exercícios realizados 

das páginas 98 e 99 e 

superteste da página 

102. 

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

(Professor João) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Antecedentes da 

Revolução Industrial 

Reconhecer o Pioneirismo inglês e suas principais 

características.  

pp. 48 - 53 

Anotações do Caderno 

e Debates do Fórum 

O Sistema Industrial - 

Sociedade e 

Movimentos 

Operários 

Relacionar o desenvolvimento das novas tecnologias com as 

mudanças no mundo trabalho e  na sociedade, juntamente 

com as lutas dos operários.  

pp. 54 - 62 

Anotações do Caderno 

e Debates do Fórum 

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

Geografia (Professor Ariston) 

Indicações para 

realizar o estudo 

América: Países 

Desenvolvidos 

Entender como funcionou historicamente a formação e 

expansão territorial dos Estados Unidos. Além disso, 

compreender como estes fatores levaram ao 

desenvolvimento do país como uma potência. 

116 a 121 e 

anotações. 



Estados Unidos 

como potência 

Mundial 

Saber como os Estados Unidos se colocou como uma 

grande potência mundial, principalmente com as 

influências culturais e econômicas e, consequentemente, 

as influências políticas. 

124 a 131 e anotações 

População dos 

Estados Unidos 

Compreender como a população dos Estados Unidos foi 

essencial para que o país se desenvolvesse, principalmente 

devido à concentração humana nos grandes centros 

urbanos. 

134 a 138 e 

anotações. 

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

Ciências (Professora Célia e Eliane) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Cap. 3: Alimentos e 

Nutrientes. 

  Compreender a importância dos nutrientes nos alimentos e 

as principais funções das: Proteínas, carboidratos, lipídios, 

vitaminas e sais minerais. Saber suas principais fontes 

Pág. 44 a 55. Exercícios 

do caderno 

Cap. 4: O Sistema 

digestório 

 Conhecer as funções do Sistema digestório no organismo e 

de cada órgão  que atua para o seu funcionamento. 

Pág. 65 

A ingestão, a 

digestão, a absorção 

e a eliminação 

Conhecer as etapas do processo digestório, os órgãos e as 

enzimas que atuam em cada processo. 

Conhecer as principais doenças do Sistema digestório 

humano  

Pág. 66 a 74. Exercícios 

do caderno e relatório 

de aulas práticas.  

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

Inglês (Professor Fábio) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Interpretação de 

texto e vocabulário 

Saber ler e interpretar textos. Entender e saber se expressar 

usando o vocabulário referente aos temas: animais mal 

entendidos; comparando e contrastando pessoas. 

pág. 21, 24 a 27 + 

conteúdo do caderno 

it Utilizar it para falar sobre clima, tempo, distância ou dar 

ênfase. 

pág. 20 

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

Espanhol (Professora Adélia) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Comprensión lectora Saber ler e interpretar textos  

Artículo Neutro LO Saber reconocer y aplicar en sus contextos específicos. p 40 y las anotaciones 

del cuaderno 

Vocabulario de Clima 

y tiempo 

Saber reconocer y aplicar en sus contextos específicos. p 42 a 45 

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!! 


