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

Páginas 

Interpretação Compreender textos em diferentes situações, aplicando os 
conhecimentos gramaticais; 

Apostila de produção e livro   

Oração e período 
composto 

Entender a diferença entre período simples e composto p. 127 a 132 

 

 
Orações 
subordinadas  

Saber o que é oração subordinada substantiva; 
Saber e utilizar os termos que podem introduzir uma oração 
subordinada substantiva; Conhecer quais são os tipos de 
orações subordinadas substantivas; 
Identificar e classificar as orações subordinadas substantivas; 

 
p. 173 a 182 
p. 186 a 194 
Atividades no caderno 

Produção Produzir um artigo de opinião usando a linguagem própria 
desse gênero; Expor seu ponto de vista a respeito do tema de 
maneira clara o objetiva; 

 
Apostila 

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

Páginas 

Ângulos, paralelas e 
polígonos 
 

 

 

 

 

 
Potências 

Calcular medidas de ângulos gerados por retas paralelas e uma 
transversa. 
Resolver problemas que envolvem medidas de ângulos de 
polígonos. 
Efetuar a soma dos ângulos internos de um polígono. 
Classificar os quadriláteros. 
 
Potências de expoente negativo. 
Efetuar cálculos que envolvem as propriedades de potência 
Escrever números na notação científica 

103 a 128 
 

 

 

 

 

 

 
141 a 154  

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

Páginas 

República Francesa Identificar a ordem cronológica dos principais acontecimentos 
entre 1789 e 1799 e definir as principais características dos 
governos republicanos da Revolução Francesa. 

Textos p. 69 a 71; 74 e 75. 
Cronologia e glossário no 
caderno. Revisão e 
exercício 11 teste 2 p. 82. 

Período Napoleônico Compreender as principais medidas tomadas durante o 
período napoleônico na França e os resultados do Congresso 
de Viena para a Europa. 

Textos págs. 76 e 77. 
Esquema, glossário e 
revisão no caderno. 
Teste 3 pág. 82-83. 

Iluminismo e revoltas 
na colônia portuguesa 

Influência das revoluções iluministas dos EUA e França para 
as revoltas coloniais no Brasil (Conjurações Mineira e Baiana). 
Relacionar Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana 
apontando diferenças e semelhanças. 

Textos p. 92 a 95; 98 e 99. 
Revisão e atividade pág. 
100 e seleção de exercícios 
pág. 101. 

Tiradentes, um herói 
republicano 

Retomar as condições sociais e a participação de Tiradentes 
na Inconfidência Mineira e compreender a sua transformação 
como herói republicano um século depois. 

Textos págs. 94 e 95. 
Revisão e atividades p. 97. 

Corte portuguesa vem 
para o Brasil 

Relacionar a vinda da família real portuguesa para o Brasil 
com os acontecimentos europeus durante o período 
napoleônico. 

Texto págs. 105 e 106. 
_Revisão e exercício 1 pág. 
127. 

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

Páginas 



Verbos en imperativo 
regular e irregular 

Saber reconhecer y aplicar e modo imperativo en sus contextos 
específicos. 

62 y 63/ Actividad - 
Propaganda. 

Los instrumentos 
musicales. 

Saber escribir y reconocer el nombre de los instrumentos 
musicales. 

59,60 y 61. 

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

Páginas 

América Andina Compreender o porquê da América Andina ter aspectos físicos 
e humanos tá diferentes do restante da América Latina. Saber 
também o porquê a região andina ser um divisor cultural. 

120 a 130 (mais o uso do 
caderno). 

México  Entender as especificidades deste país, sua cultura 
diferenciada aos países do Norte, embora esteja na parte 
norte do continente. Compreender sua economia e a sua 
dependência junto aos EUA. 

138 a 144. 

América Central Saber o porquê esta parte do continente é tão importante. Entender 
sua história de colônia e a dependência econômica com os EUA. 

145 a 150. 

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

Páginas 

O coração Compreender a estrutura e os movimentos do coração  76, 77 

A circulação do sangue Compreender o percurso do sangue no corpo humano     80 

O sistema linfático Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema 

linfático 

     81 

O sistema imunitário Identificar as estruturas e funções do sistema imunitário e as 

doenças relacionadas a sistema imune 

    82, 83, 84, 85 

A saúde do sistema 

cardiovascular e linfático 

Compreender as doenças do sistema imunitário e linfático     86,87 

O sistema respiratório Identificar as estruturas e funções do sistema respiratório  96, 97 

A entrada e a saída 
de ar do corpo  

Compreender os movimentos respiratórios, a troca de gases e 
a difusão 

 98, 99 

A saúde do sistema 
respiratório 

Compreender como são transmitidas/ prevenção das doenças 
respiratórias 

 100, 101 

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

Páginas 

Superlativo dos 
adjetivos 

Aplicar corretamente osuperlativos os adjetivos.Identificar a 
forma correta de escrever os adjetivos no superlativo. (ex. pretty 
- the prettiest) 

39, 41 

Proibição (regras) Utilizar corretamente a expressão can’t indicar que certa 
atividade é proibida. (ex.You can’t take pictures in this 
museum). 

43 

Have to / has to 
Don’t have to / doesn’t 
have to 

Expressar corretamente obrigação utilizando o verbo have. (ex. 
Students have to wear uniforms.) Expressar a falta de obrigação (algo 
é opcional). (ex. Students don’t have to wear black sneakers at 

school). 

45  

 


