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

Páginas 

Interpretação de Texto Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações. 

- 

Verbos - Imperativo Saber como são formados o Imperativo afirmativo e negativo. 
Conhecer e distinguir o imperativo do modo subjuntivo. 
Saber usar o imperativo em diversos contextos. 

88 a 93 

Preposição Saber o que é preposição 
Saber como a preposição se une a outras classes 
gramaticais. 
Saber por que usamos a preposição 
Entender a importância da preposição na produção de frases 
e orações. 

118 a 122 

Conjunção Saber o que são conjunções e locuções conjuntivas. 
Identificar como as conjunções podem ser classificadas. 
Identificar as conjunções na construção de frases e textos, 
reconhecendo o seu papel na construção do sentido. 

126 a 129 

Produção Produzir uma poesia de acordo com o estilo do autor 
Fernando Pessoa. 

Livro de Poesia/ Apostila. 

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

Páginas 

Renascimento Cultural Definir os principais conceitos sobre o o Renascimento 
Cultual, como o humanismo, o antropocentrismo e as 
características dos movimentos científico e artístico. 

_Textos páginas 70 a 79. 
_Revisão e exercícios 2, 8 e 
“Teste seus conhecimentos” 
1 pág. 89. 

Reforma Protestante Apontar os principais acontecimentos e características sobre 
as reformas luterana, calvinista e anglicana na Europa e o 
processo de Contrarreforma da Igreja Católica. 

_Textos páginas 82, 86 e 
87. 
_Revisão e exercícios 6 e 7 
pág. 89. 

Surgimento da imprensa Relacionar a revolução impressa e a revolução digital, 
pensar nas vantagens e desvantagens de cada produção e 
apresentar opinião sobre o tema. 

_Texto pág. 77. 
_Exercício 5 pág. 89 e 
atividade no caderno. 

Arte Renascentista Compreender as principais características da arte 
renascentista e interpretar seus significados sobre o 
momento histórico. 

_Texto págs. 78 a 80. 
_Atividades “Interpretando 
documentos” págs. 81 e 90. 
_Atividade no caderno sobre 
as págs. 84 e 85. 

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

Páginas 

Usos de muy y mucho. Reconocer y aplicar muy y mucho en sus contextos 
específicos. 

26 y 27. 

Usos de posesivos y 
demostrativos. 

Reconocer y aplicar los posesivos y los demostrativos en sus 
contextos específicos. 

24,25, 26,27 y 28. 

Vocabulario de ropas e 
acesorios. 

Saber reconocer el nombre de las prendas de vestir y los 
acesorios. 

20,21,22 y 23. 

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



(Professor Ariston) 

Meio Rural Compreender as diferenças de área rural para área 
urbanizada. 

87 e 88; 114 a 116. 

Meio Rural Entender como o Brasil é em sua maioria rural, mas voltado 
à agroindústria. 

Anotações no caderno 

Agropecuária Compreender a importância da agroindústria para o Brasil e 
sua importância histórica e atual para a economia brasileira. 

118 a 124. 

Problemas Rurais. Saber como historicamente o meio rural se tornou um 
espaço de poucos proprietários e como isso levou à 
problemas pela posse da terra para moradia e uso. 

126 a 128. Anotações no 
caderno. 

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

Páginas 

    Nutrição das plantas    Conhecer as etapas do processo da nutrição das plantas e as       
estruturas que as realizam. 

Pág. 106, 107, 108, 109 e 
exerc. pág. 110 

 Classificação das plantas Conhecer os critérios de classificação das plantas e as 
características principais de cada classe. 

   Pág. 112, 113 e 114 

  Plantas sem sementes   Conhecer as características gerais e ciclo reprodutivo das 
briófitas e pteridófitas e os principais exemplos destas classes. 

   Pág. 115, 116, 117 e 118 

   Plantas com sementes Conhecer as características principais e ciclo reprodutivo das 
gimnospermas e angiospermas principais exemplos destas 

classes. 

   Pág. 120, 121, 122, 123 e 
exerc. pág. 124. Estudar 

relatório da prática. 

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

Páginas 

Substantivos contáveis 
e incontáveis 

Diferenciar os substantivos contáveis dos incontáveis. 39 

Quantifiers (much, 
many, etc) 

Utilizar adequadamente os quantifiers de acordo com o 
substantivo que acompanham (contáveis ou incontáveis). 

41 

Pedidos e oferecimento 
(I’d like.../ Can I 
have...?) 

Utilizar adequadamente as expressões comuns para fazer 
pedidos em restaurantes e lanchonetes.  
Responder adequadamente as ofertas / sugestões feitas por 
atendentes. 

43, 45 

Vocabulário Identificar e nomear os alimentos e indicar porções (ex. 
spoonful, slice etc) 

38, 40, 44 

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

Páginas 

Números positivos e 
números negativos 
 

 

Reconhecer situações onde os números negativos são 
utilizados. 
Efetuar adições e subtrações de números positivos, negativos 
ou zero. 
Calcular expressões numéricas envolvendo números 
positivos, negativos ou zero. 
 

119 a 142 
 

 

 

 

 

 


