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

Leitura Ler, compreender e perceber a esperteza do personagem  nos 
contos de artimanha. 

200 a 206  
209 a 213  
216 e 217 (leitura) 

Gramática do 
texto 

Analisar e saber fazer uso do discurso direto e indireto nos textos 
estudados 
 
Saber mudar no texto as formas de tratamento: tu e você  
 

207, 208, 228 e 
sequência didática 
no caderno. 

222, 223 e caderno. 

Padrões da 
escrita 

Observar a escrita do GE - GI e JE - JI em palavras de uso 
frequente. 

Sequência didática no 
caderno 

Produção de 
texto 

Produzir o final de um conto de artimanha, considerando a parte 
inicial do texto, as características do gênero e os recursos 
próprios da linguagem escrita. 

Caderno: Atividades 
realizadas em sala 
(coletivamente e em 
dupla) 

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

Divisão Resolver divisões usando algoritmo. 55, 82, 92,  93 e 
caderno. 

Problemas do 
campo  
multiplicativo 

Resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão. caderno 

Gráfico e tabelas Ler informações em tabelas e gráfico e resolver problemas 
envolvendo essas informações. 
Completar tabelas e construir gráficos a partir de informações 
obtidas. 

76 a 78 
 
136, 137 e 196. 

Fração Ler e escrever números racionais representados em forma de 
fração. 
Representar e resolver problemas envolvendo frações. 

94, 95, 96 e caderno. 
 
97, 133, 134 e 135. 
 

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

Resistindo à 
escravidão 

Compreender as diversas formas de resistência dos africanos à 
escravidão. 
Identificar a presença da cultura africana em nossa sociedade. 

62, 63, 64; 66 à 69; 
72 e 73 

O trabalho livre 
na colônia 

Identificar as condições que diferenciavam os trabalhadores       
livres e os escravizados. 
Identificar o papel dos mascates da sociedade colonial. 
Descrever as características de uma família patriarcal na        
sociedade colonial. 
Comparar a vida doméstica na época colonial dos dias atuais. 

74, 76 à 78 
 
79 e 80  
 
81 à 85 

O trabalho nas 
fazendas de 

Descrever a importância do gado para a vida no engenho 87 e 88 



gado 

Os missionários 
e os 
bandeirantes 

Explicar de que forma jesuítas e bandeirantes contribuíram para         
expansão do nosso território. 

89 à 95 

Trabalhador 
livre urbano 

Comparar a arrecadação de imposto e o uso que se faz dele, no             
passado e no presente. 
Identificar as conquistas de direitos dos trabalhadores ao longo         
do tempo. 

96 à 103 
 
 

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

O trabalho na 
cidade 

Identificar as principais atividades econômicas do município 64 a 67; 72, 74 e 75 

Os direitos do 
consumidor 

Identificar direitos e deveres do consumidor 68 e 69 

Meios de 
transporte 

Analisar a qualidade dos meios de transporte da região 88 a 91; 93 e 94 

Os problemas 
dos Meios de 
transporte e 
comunicação  

Refletir sobre a importância do transporte coletivo nas grandes 
cidades e identificar os problemas de poluição causados pelos 
meios de transporte.  

98 a 101. 

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

O ar  Conhecer os componentes do ar e a importância de cada 
um para os seres vivos.  

44 e 46. 

A água  Compreender o ciclo da água e as mudanças do estado 
físico da água. 

50 a 52; 54 e 55. 

O ciclo da água  Compreender o processo de tratamento da água para  
consumo. 

 62 e 63. 

O tratamento de 
água 

Reconhecer que água de esgoto precisa ser tratada para 
retornar à natureza. 

64 e 65. 

O solo Conhecer a composição de um solo fértil. 
Compreender a importância de preservação do solo para a  
manutenção da vida. 

67 a 70  
72, 74 e 75. 

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

Unit 3 
Sports and 
activities 

Construir perguntas e respostas (afirmativas e negativas)       
utilizando can. 
 

25,26,27,30 

Unit 4 
Nice clothes 

Reconhecer o vocabulário referente a roupas com descrição de         
cores; 
Descrever usando o verbo wear (I am…, you are...he         
is...wearing) 

33,35,36,37 
Revisão 40,41 



Unit 5 
What are they 
doing? 

Compreender os verbos de ação (cook, play, read, listen, take a           
shower, watch TV) 
Perguntar e responder sobre o que vocês está fazendo; 
Reconhecer vocabulário relacionado a tarefas da rotina. 

43,44,45,48 

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

     Unidad 5 –  
 

    Los animales 
salvajes  

 

  - Dominar o vocabulário dos animais selvagens; 
  - Fazer o uso  correto do verbo “Ser” (no Presente)  
  nas frases. 

 

38 a 45 

      Unidad 6  
 Por agua, tierra y 

aire 
 

      - Conhecer os meios de transporte aquáticos, aéreos e 
terrestres em Espanhol; 

      - Fazer o uso correto das preposições “en y a”, quando se 
referem aos meios de transportes;  

       - Conhecer e utilizar corretamente as expressões, “a la  
       izquierda, a la derecha, detrás, dentro” 

46 a 52. 

 
 


