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

Páginas 

Interpretação de 
Texto 

Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações. 

Caderno 

Fonema e Letra Saber diferenciar -  Fonema de Letra; 
Conhecer a função e como pode ser representado na escrita as 
letras de acordo com os fonemas. 

68 a 71 

Classificação dos 
fonemas (vogais e 
semivogais) 

Saber diferenciar as vogais e as semivogais nas palavras; 
Reconhecer os diferentes fonemas e a pronuncia de maneira 
forte e fraca. 
Saber quando um fonema vocálico e oral ou nasal. 

72 a 73 

Silaba - 
Classificação 

Classificar as palavras quanto ao número de silabas: 
Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 

74 a 77 
 

Encontro vocálico 
(Hiato, ditongo, 
tritongo) 

Reconhecer a sequência de fonemas vocálicos em uma mesma 
sílaba ou em silabas diferentes. 
Saber quando a silaba representa um hiato, ditongo ou tritongo, 
de acordo com a sequência de vogais. 

77  

Encontro 
Consonantal e 
Dígrafo 

Reconhecer a sequência de consoantes em uma palavra. 
Saber identificar um dígrafo e a sua combinação de duas letras, 
para representar um único fonema. 

78 a 83 

Produção: Narrativa 
de Aventura 

Narrar com coesão e coerência, aplicando os procedimentos de 
escrita do gênero proposto. 

Caderno/ apostila 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 (Professora Márcia) 

Páginas 

Múltiplos e divisores Conhecer os múltiplos dos números naturais; Encontrar o MMC de 
dois números ou mais; Conhecer os critérios de divisibilidade 
Encontrar os divisores de um número natural 

103 a 121 
Atividade no caderno 

Frações e 
porcentagem 

Compreender fração como parte de um todo; Representar frações 
por meio de figuras; Associar números mistos com medidas;  
Calcular porcentagem de um total. 

122 a 143 

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

Páginas 

Civilizações Compreender o conceito de civilização e identificar semelhanças 
e diferenças entre as civilizações mesopotâmica, egípcia, persa, 
hebraica e fenícia ao longo do estudo. (Resumos no caderno 
sobre localização, origem, política, economia e religião de cada 
civilização) 

Texto págs. 64-65. 
Esquema-resumo e 
atividades págs. 77, 97 e 
113. 

Mesopotâmia Compreender a importância dos povos mesopotâmicos para o 
surgimento da escrita e do primeiro código de leis. Retomar a 
pesquisa no caderno sobre os riscos de preservação do 
patrimônio mesopotâmico no Iraque. 

Texto págs. 66 e 76. 
Atividade “Diálogos” pág. 
72/ exerc. selecionados 
pág.78/ 80. 

Egito Identificar as principais características religiosas e sua relação 
com a forma de governo egípcio.  

_Texto pág. 82, 85 e 91. 
_Atividade de revisão. 

Persas Retomar a formação do Império Persa e suas estratégias de 
controle das diversas regiões. 

_Texto págs. 102 e 103. 
_Atividade de revisão. 



Hebreus Diferenciar os hebreus dos demais povos do Oriente Antigo 
devido ao surgimento do monoteísmo e a sua importância para 
unificação dos clãs. 

_Texto págs. 106 e 107. 
_Exercícios 2, 3 e o teste 1 
pág. 114. 

Fenícios Relacionar as condições geográficas com o desenvolvimento 
comercial da civilização fenícia. 

_Texto págs. 109 e 110. 
_Exerc 4 e teste 2 p. 114. 

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

Páginas 

Verbos regulares en 
presente de 
indicativo. 

Reconhecer y aplicar os verbos irregulares en presente de 
indicativo, en contextos específicos. 

50, 51 y 52. 

Vocabulario de la 
familia, grados de 
parentesco. 

Aplicar el vocabulario en sus contextos correctos. 46. 

La rutina diaria Saber narrar su rutina diaria. Hablar sobre la rutina diaria, días de 

la semana y el nombre de las asgnaturas de la escuela. 

48, 49 y 52. 

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

Páginas 

O Universo Compreender o início do Universo, todo o movimento de 
expansão da explosão Big Bang e por consequência o Sistema 
Solar. Astros, Planetas, Estrelas e Galáxias. 

80 a 85 

Planeta Terra Entender a constituição física do nosso planeta, como nosso 
planeta “se tornou” um planeta, além de compreender a 
importância do Sol e da Lua para nós. 

87 e 88; 94 e 95. 

Planeta Terra Saber sobre os movimentos da Terra (translação e rotação) e 
suas diferenças. 

97 a 100; 102 a 104. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Ciências 
 (Professora Eliane) 

Páginas 

Conhecendo o solo Compreender os processos de formação do solo, o 
intemperismo, a composição do solo 

94,95, 96,97 

Características e 
tipos de solo 

Identificar as características do solo que formam os diferentes 
tipos de solo 

98, 99 

Os solos brasileiros Compreender os diferentes usos do solo 100, 101 

Degradação e 
conservação do solo 

Compreender os diferentes processos de degradação e 
conservação do solo 

104, 105, 106, 107 

O solo agrícola Compreender as formas de cultivo que são prejudiciais ao solo e 
as formas de conservação do solo 

108,109, 110, 111 

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

Páginas 

Pronomes indefinidos  Aplicar e identificar os pronomes indefinidos. (a / an) 29 

Pronomes 
demonstrativos.  

Reconhecer e aplicar corretamente os pronomes demonstrativos 
dentro de um contexto. (this / that /these / those) 

29, 31 

Vocabulário Reconhecer objetos pessoais (como carteira, chaveiro, etc) e 
brinquedos. 

32, 30 

 


