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

Leitura  Ler reportagens turísticas, localizar informações e observar 

a função das descrições do local. 

Ler e observar o funcionamento do ritmo e da rima nos 

textos de cordel, assim como compreender a 

intencionalidade das mensagens veiculadas nesses 

textos. 

110  a 113, 

 127 e 128 

 

142 a 145. 

149 e 151 

Gramática do 

texto 

Identificar os organizadores textuais (palavras ou 

expressões com a função de acrescentar ideias, dar uma 

explicação, indicar a causa de um fato) 

Escrever preocupando-se com a concordância entre as 

palavras  

129 

157 e 158 

 

159 

Padrões da 

escrita 

Palavras terminadas em U e L 

Usar corretamente GE, GI ou JE, JI em palavras de uso 

frequente. 

175 e 176 

 

Caderno  

Produção de 

texto  

Elaborar texto com informações turísticas, considerando 

as partes que devem compor o texto e os padrões da 

escrita já estudados:  pontuação, letra maiúscula e a 

ortografia.  

116 a 119 

 

 

 

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

Resolver 

problemas 

Identificar os cálculos necessários à resolução de diferentes 

problemas 

142,143, 152, 153 e  

caderno. 

Frações 

 

 

Ler, escrever números racionais na forma de fração, 

representar e resolver problemas, identificar situações em 

que tenham que dividir um inteiro em partes menores. 

154, 155, 157, 170, 

171, 172, 173, 188 e 

caderno. 

Medidas de 

massas e 

capacidades 

Reconhecer unidades de medida de massa e capacidade 

e equivalências entre elas. 

164 a 166,168 e 

169. 

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

 

O início da 

Colonização 

Reconhecer as formas de exploração econômica do Brasil 

no início da colonização. 

Conhecer a função do trabalho de catequização dos 

índios pelos jesuítas. 

60, 61, 62, 63, 69 

 

 

Da África para 

o Brasil 

 

Identificar os costumes trazidos pelos africanos que 

influenciaram nossa cultura. 

Relacionar a produção do açúcar no período colonial ao 

trabalho escravo.     

Refletir sobre as condições de transporte e de trabalho dos 

africanos no Brasil. 

76 a 79. 

 

82 a 85 



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

Os meios de 

comunicação 

Compreender a importância dos meios de comunicação. 

Comparar a evolução de alguns meios de comunicação. 

48 a 51 

Da produção 

ao consumo 

Identificar as matérias-primas utilizadas em bens 

consumidos no dia a dia. 

 

Identificar atitudes para o consumo responsável 

58 a 63,  

 

66 a 69,  

A produção no 

campo 

Reconhecer a importância da agricultura e pecuária no 

fornecimento de alimentos. 

 77 a 79 

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

Ciclo da água Compreender o ciclo da água e as mudanças de estado 

físico da água e identificar os processos de separação de 

misturas: decantação e filtração. 

49 a 52. 

54 a 60. 

Água limpa Compreender o processo de tratamento da água para 

consumo 

62 a 65 

Ar Conhecer os componentes do ar e a importância de 

cada um para os seres vivos. 

44 e 46 

Solo Conhecer a composição de um solo fértil e a 

preservação do solo para a manutenção da vida. 

67, 68,  

70 a 72 

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

Vocabulário 

sobre diferentes 

esportes  

 

Uso do can e 

can´t 

 

Vocabulário de 

roupas 

 

Descrição de 

roupas  

Identificar e nomear os diferentes esportes em inglês 

 

 

Utilizar o can e can´t para expressar habilidade 

 

 

 

Identificar e nomear as roupas em inglês 

 

 

 

Conseguir descrever as roupas que uma pessoa está 

vestindo e as cores. 

 

25  

 

 

26, 27, 29 e 30. 

 

 

33 e 36 

 

 

 

35, 37 e 38. 

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

Vocabulário de 

alimentos e 

frutas, cores. 

Compreender e relacionar o vocabulário; 

Ler e escrever corretamente 

Capítulo 4 

30 a 37 

 

 


