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

Páginas 

Substantivos Identificar a classe de palavras  que nomeiam seres - visíveis ou 
não, animados ou não - ações, estados , sentimentos, desejos e 
ideias. 

Páginas 88 a 91  
caderno 

Classificação dos 
substantivos 

Classificar corretamente os substantivos: Primitivo e derivado, 
simples e composto, comuns e próprios, concretos e abstratos, 
coletivos. 

Páginas 92 a 99 
caderno 

Substantivos 
contáveis e não 
contáveis 

Diferenciar os substantivos contáveis dos não contáveis. Páginas 100 a 103 
caderno 

Adjetivos Identificar os adjetivos sabendo que ele atribui características 
 ( qualidades, estados) aos seres.  

Páginas 108 a 113 
caderno 

Classificação dos 
adjetivos 

Classificar corretamente os adjetivos como simples, composto, 
pátrios ou gentílicos. 

Páginas 114 a 122 
caderno 

Produção: Gênero- 
Narrativa de memória 

Escrever com coesão e coerência, utilizando os recursos do 
gênero e a proposta solicitada. 

Apostila de produção 

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

Páginas 

Medidas e números 
decimais 

Medir comprimentos; 
Conhecer e relacionar unidades de medida que têm uso habitual; 
Expressar medidas usando números com vírgula; 
Compreender o sistema de numeração decimal: escrita e leitura, 
comparação (>, <, ou =)  

Página 162 a 179 

Operações com 
números decimais 

Efetuar cálculos variados que envolvem números com vírgula; 
Resolver problemas que envolvam as quatro operações com 
números decimais;  
Calcular média aritmética com números decimais.  

Página 180 a 201  

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

Páginas 

Diversidade Compreender a partir do estudo das civilizações a importância 
das diferenças culturais e a formação da nossa sociedade como 
reflexo dessa diversidade. 

Textos págs 119 -121. 
Exercícios 2 e 3 pág. 119. 

China Identificar a origem da civilização chinesa, sintetizando as 
principais características políticas e econômicas desenvolvidas 
durante a antiguidade. 

Textos págs 122-124; 126-
127 e 131. 
Atividade pág. 144 
Exercícios 1, 2, 3, 6 e 
testes pág. 135. 

Índia Relacionar a formação da civilização indiana às origens da 
sociedade de castas e hinduísmo. Além do hinduísmo, 
reconhecer o budismo como uma importante religião de origem 
indiana. 

Textos págs 139-142; 146-
148. Ex 5 e testes pág. 
150. Interpretando doctos 
pág. 151 

Reino de Kush Definir as principais características do Reino de Kush e resgatar 
a importância histórica dos reinos africanos para a formação da 
nossa cultura. 

Textos págs. 157-158; 
Exercício 5 pág. 162 
Conteúdo e atividades no 
caderno. 

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

Páginas 



Preguntar y decir la 

fecha de cumpleaños.  

Conjugar correctamente el verbo gustar y sus variaciones. Unidad 5    Libro p 61 63 
65 

Unidad 5 Apostila 

Expresar gustos y 
preferencias 

Reconhecer e utilizar el verbo gustar y sus semejantes de 
acuerdo con su regla. 

Unidad 5 p.67 
Unidad 5 Apostila 

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

Páginas 

Rochas e Minerais  Saber os diversos tipos de rochas e suas classificações. 131 a 133 e anotações de 
aulas. 

Solo Reconhecer as camadas de solo, suas classificações como como 
se situam. 
 

135 a 137 e anotações de 
aulas. 

Superfície Terrestre Compreender as camadas essenciais da superfície terrestre, 
bem como reconhecê-las em seus determinados espaços. 

113 e 114 e anotações de 
aulas. 

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

Páginas 

A água nos seres 
vivos e na Terra 

Compreender a presença de água no planeta e nos seres vivos 120, 121, 122, 123 

O tratamento da 
água 

Compreender a importância do tratamento da água e do esgoto 
na prevenção de doenças 

124, 125, 126 

A contaminação da 
água 

Identificar as fontes de contaminação da água e as doenças que 
provocam 

127, 128, 129 

Estados físicos da 
água 

Compreender as mudanças de estados físicos da água 132, 133 

O ciclo da água Compreender que o ciclo da água é um processo contínuo 134, 135 
 

Propriedades da 
água 

Identificar as propriedades da água 136, 137 

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

Páginas 

Sugestões Fazer sugestões usando Let’s 33 

Conjunções and e 
but 

Utilizar corretamente as conjunções and e but para conectar 
ideias similares ou diferentes. 

35 

Threre is / there are Aplicar corretamente as formas afirmativas, interrogativas e 
negativas 

39, 43 
caderno 

Preposições de 
lugar 

Indicar corretamente o lugar onde algo ou alguém está.  41 

 


