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Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Taiane) 

Páginas 

Conjunções 
coordenadas  

Saber e usar as classificações e principais conjunções 
coordenativas. Conhecer o uso de conjunções em construção de 
textos dissertativos como marcadores argumentativos. 

Página53 a 55. 
Estudos e anotações no 
caderno - Observar 
quadro para guardar. 

Orações 
coordenadas  

Saber e usar as Classificações: aditiva, adversativa, alternativa, 
conclusiva (posposto ao verbo), explicativa (anteposto ao verbo) - 
Orações sindéticas e assindéticas. 

Página 60 a 62. 
Estudos e anotações no 
caderno - Observar 
quadro para guardar. 
 

Ortoepia e 
prosódia  

Conhecer os conceitos de pronúncia e acentuação correta de 
termos da língua. (Fonética e ortografia) 

Página 66 a 68. 
Estudos e anotações no 
caderno - Observar 
quadro para guardar. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática  
(Professor Eliseu) 

Páginas 

Radicais Saber e aplicar - Racionalização de denominadores com radicais 
através da multiplicação simples e do conjugado.               

54 a 57 e caderno. 

Equações e 
fatoração 

Isolar a incógnita para resolver uma equação.       
Saber - Fatoração do trinômio quadrado perfeito e do fator comum 
em evidência para encontrar a solução de uma equação do 2° grau. 
Resolver a solução da equação do 2º grau pelo método da soma e 
produto de dois números. 

60 a 77 e caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professora Aline) 

Páginas 

Crise de 29 Descrever as causas da quebra da Bolsa de Nova York e seus 
efeitos para os Estados Unidos e para o mundo. 

Texto págs. 87. 
Exercício 1 “para 
organizar as ideias” pág. 
103. 

Regimes 
Totalitários 

Compreender as causas da disseminação e adesão das ideias 
totalitárias na Europa durante o entreguerras. Apontar semelhanças 
e diferenças entre os regimes totalitários formados nesse período. 

Texto págs. 80, 81, 82, 83, 
84 e 90. 
 Exercícios págs. 81, 91 e 
exercício 2 pág. 103. 

Segunda Guerra 
Mundial 

Identificar as potências que compunham o Eixo e os Aliados, assim 
como os principais acontecimentos que marcaram suas ofensivas 
durante a guerra. 

Texto págs. 92, 93, 95, 96 
e 98 
Conteúdo e exercícios no 
caderno. 

Holocausto Definir o Holocausto e suas consequências para a comunidade 
judaica da Europa. 

Texto pág. 99. 
Exercícios págs.104-105. 

Resultados da 
Segunda Guerra 

Identificar os principais resultados da Segunda Guerra e relacionar 
o fim do conflito ao surgimento de novas potências que darão início 
a Guerra Fria. 

Texto págs. 99 e 100. 
Conteúdo e exercícios no 
caderno. 

Estratégias de luta. Refletir sobre o uso de violência nos conflitos do século XX e propor 
outros métodos de luta contra a opressão. 

 Atividade “hora de refletir” 
pág. 105. 

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

Páginas 

Vocabulário de 
finanças 

Usar los términos relacionados con las finanzas.  Páginas 34, 35 



Quantidades  Ler e escrever - Números cardinales inferiores a 1000.  Página 36 

Expressar 
situações 
hipotéticas no 
passado 

Usar em exercícios - Pretérito Imperfecto de Subjuntivo y oraciones 
condicionales.  

 Páginas 38, 39, 40 
 

Expressar 
situações 
hipotéticas no 
passado 

Realizar exercícios usando - Condicional Simple de Indicativo.  

  

 Páginas38, 39, 40 

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

Páginas 

Estados Unidos Compreender o processo de formação cultural do país, 
industrialização e como sua política externa econômica virou 
referência, já que é tida como modelo. 

93 a 98 e CADERNO 

Estados Unidos Entender o papel de “imperialismo” da cultura e da economia norte 
americana diante de outras economias. 

CADERNO 

Canadá Identificar os elementos que acabam levando o desenvolvimento do 
Canadá ser dependente do parque industrial norte americano, 
levado à este país. 

103, 104 e CADERNO 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Ciências (Professor Célia) 

Páginas 

Química:   
1 - Milhões de 
substâncias 

   Distinguir as ligações químicas existentes e exemplificar   Pág. 52 e 53. Exerc. pág. 
54 

2 - Sustâncias 
puras e misturas 

  Distinguir substâncias puras de misturas e saber exemplificá-las Pág. 62 e 63 

3 - Misturas 
homogêneas e 
heterogêneas 

Distinguir misturas homogêneas de heterogêneas e saber exemplificá-
las 

Pág. 64, 65 e 66. Exerc. 
pág. 68 

Física:                           
1 - Movimento ou 

repouso? 

Conceituar Movimento e repouso.  Referencial, trajetória, espaço e 
tempo. Realizar cálculos de velocidade média.  

Movimento uniforme 

Pág. 106, 107, 108 e 109 

2 - Cada vez mais 
rápido 

Realizar cálculos de aceleração. Entender a ação da gravidade sobre 
os movimentos. 

Pág. 110, 111 e exerc. pág. 
112. 

 3 - Mover, deformar, 
equilibrar 

Conhecer a composição de um sistema de forças, seus tipos e 
princípios. 

  Pág. 114, 115, 116. exerc. 
do caderno (revisão) 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  
Inglês (Professora Letícia) 

Páginas 

Yet 
Already 
Just 

Utilizar corretamente de acordo com o sentido e a posição que cada 
palavra pode ter na frase. 

21, 23 

Present Perfect Diferenciar o Present Perfect do Simple Past 15 

 


