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Língua Portuguesa (Professora Claudia) 
- Artigo (Páginas 140 a 145) - Identificar os artigos definidos e indefinidos; reconhecer as combinações de 
artigos com outras palavras; quais são os diferentes empregos dos artigos; 
- Numeral - (Páginas 150 a 155) O que são numerais; como identificar numerais cardinais, ordinais, 
multiplicativos e fracionários; o que são numerais coletivos.                       
- Fonema Z – (Páginas 156 e 157) Identificar as palavras do texto em que apareça o fonema /z/;                  
Registrar o uso de diferentes letras com o mesmo som 
- Produção Textual – Crônica (Páginas 104 e 105/ 112 e 113/ 114 e 115)                                        
Reconhecimento das características do gênero textual, Crônica; 
Sequência Conversacional; 
Recursos utilizados na construção desse gênero; 
Escrita utilizando os elementos da narrativa: personagens, tempo, cenário, ação, conflito, clímax, desfecho. 
O estudo deve ser baseado no conteúdo e exercícios realizados do caderno, livro Araribá e Guia de estudos 
e pasta de produção. 
 
Matemática (Professora Márcia) 
Frações; Nomenclatura das frações; Números mistos e medidas – Conteúdo e exercícios resolvidos do livro 
didático (páginas 122 a 136) e exercícios resolvidos do caderno de atividades (páginas 43 a 47). 

História (Professora Aline) 
Unidades 6: A civilização grega 
Conteúdos: Origem da civilização (págs. 160-161); Cidade-Estado (pág. 162); A vida política na Grécia 
(págs. 164 a 167); A conquista macedônica (págs. 168-169); exercícios (pág. 170); desafio (pág. 183). 
Materiais: Livro (conteúdo grifado e os exercícios), Guia de Estudo (somente exercícios selecionados) e o 
caderno. 
  
Geografia (Professor Ariston) 
Unidades 5 e 6. 
Clima e vegetação: Páginas 116 a 130. 

A determinação física para o clima e vegetação, clima mundial e brasileiro, a vegetação brasileira. 

O campo e a cidade: Páginas 142 a 152. 

O paradoxo entre campo e cidade, os problemas rurais, a construção da paisagem urbana e os problemas 

urbanos. 

Utilizar anotações feitas em sala de aula e exercícios desenvolvidos como lição de casa, além do uso do 

Guia de Estudos. 

Ciências (Professora Eliane) 
Unidade 4 
Tema 1 transformações químicas dos materiais p 105 
Tema 2 os gases da atmosfera p 118 
Tema 3 os fenômenos atmosféricos p 120 
Resumos do caderno + exercícios 
  
Inglês (Professora Letícia) 
- ´s para expressar posse. (pág. 70 e 71) 
- Membros da família (pág. 74) 
- Plural com S ou ES (página 73) 
- CADERNO 
 
Espanhol (Professora Andréa) 
Profissões (Páginas 114 e 115) 
Partes do corpo (Páginas 116 e 117)  
Verbos 51,52 e 105 – Irregulares IE/GO – exercício página 46 


