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

Páginas 

Morfologia e sintaxe Saber o que é morfologia;  O que é sintaxe;  Qual a diferença 
entre classe de palavras e sintaxe. 
 

Páginas 150 e 151 
Caderno 

Frase, oração e período Saber como chamamos uma  frase construída sem verbo. 
Saber como a frase se organiza em torno do verbo e forma 
uma oração.  
Compreender o que é período e como ele pode ser 
classificado. 

Páginas 151 a 156 
Caderno 

Sujeito e Predicado Compreender o que é sujeito e predicado; Quando uma 
oração esta na ordem direta ou indireta; O que é núcleo do 
sujeito. 

Páginas 160 a 165 
Caderno 

Tipos de Sujeito Classificar corretamente os diferente tipos de sujeito: 
Simples, composto, oculto/desinencial/ implícito, 
indeterminado, oração sem sujeito. 

Páginas 185 a 190 
Caderno 

Produção: Gênero 
Jornalístico - Noticia 

Escrever com coesão e coerência de acordo com o tema 
proposto e as características do gênero. 
 

Apostila e livro. 
 

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

Páginas 

As Grandes 
Navegações 

Compreender as razões e principais características do 
processo de expansão ultramarina. Definir os principais 
conceitos sobre as Grandes Navegações, como as 
principais tecnologias náuticas e a vida em alto-mar. 

Textos págs 98-104; 
106-108. 
Exercícios 1, 2, 3, 6 
e teste 1 pág. 110. 

América Espanhola Explicar como as sociedades pré-colombianas foram 
afetadas pela chagada dos espanhóis e identificar os 
principais métodos de colonização aplicados pela 
administração espanhola. 
 

Textos págs 140-
143. 
Atividade pág. 144 
Exercícios 4, 5, 6 e 
7 pág. 145. 

Os indígenas e o 
encontro entre dois 
mundos 

Compreender a história dos povos indígenas que viviam em 
terras do atual território brasileiro e a identificar o choque 
cultural entre nativos americanos e europeus. 
 

Textos págs 155-
166. 
Exercícios 1, 3, 5 e 
6 pág. 177. 

Diário de Bordo Identificar os principais elementos do conteúdo discutido em 
aula e desenvolver um diário de bordo. 
 

Atividade 
desenvolvida no 
caderno. 

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

Páginas 

Vocabulario de juegos 
y juguetes 

Nombrar algunos juegos y juguetes.  

 

57, 60, 61 

Pretérito Indefinido Expresar hechos pasados en períodos de tiempo ya 

terminados.  

62, 63, 64, 65, 66, 67 

 

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



(Professor Ariston) 

As Regiões Brasileiras Saber as diferentes formas de se classificar uma região, que 
estão classificadas no território nacional. 

206 e 207 

Regionalização Entender os critérios de regionalização. 208 a 211 

Formação histórica do 
território nacional. 

Compreender a forma histórica da ocupação do país e mais 
precisamente da região Sudeste. 

214 e anotações de 
aulas. 

Região Sudeste Identificar as características físicas e populacionais da 
região. 

247 a 250 e 
anotações de aulas. 

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

Páginas 

1 - A raíz Entender as funções das raízes para as plantas, suas partes e 
alguns tipos de raízes existentes. 

Pág. 132, 133 e 134 

2 - O caule Entender o caule das plantas e suas funções. Identificar suas 
partes e alguns tipos de caules existentes. 

Pág. 135, 136 e 137 

3 - A folha Saber as funções das folhas para as plantas, suas partes e 
estruturas e alguns tipos de folhas existentes. 

Pág. 138, 139 e exerc. 
Pág. 140 

4 - A flor Reconhecer a função principal da flor. Distinguir gineceu de 
androceu. Entender a polinização e a definição de fecundação 

da flor. 

Pág. 142 e 143 

5 - O fruto Entender o fruto das angiospermas e suas funções. 
Identificar suas partes e alguns tipos de frutos existentes. 

Pág. 144 e 145 

6 - A semente Conhecer a origem das sementes, suas estruturas e cada 
função. Compreender germinação, dispersão das sementes 

e os agentes. 

Pág. 146 e 147. 
Exerc. Pág. 148 

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

Páginas 

Multiplicação de 
números inteiros 
(positivos e negativos) 

Realizar multiplicações envolvendo números inteiros. 
Calcular expressões envolvendo multiplicação e potenciação. 
 

Página 195 a 202  

Divisão de números 
inteiros (positivos e 
negativos) 

Efetuar divisões envolvendo números inteiros. 
Calcular expressões envolvendo números positivos, negativos 
e zero. 

Página 202 a 212 

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

Páginas 

Would like Informar sobre algo que gostaria de fazer. 49 

Can (pedido e 
permissão) 

Fazer pedido ou pedir permissão utilizando a expressão can. 51 

Verbos like / dislike + 
ING 

Utilizar corretamente para falar sobre atividades preferidas. 53 

Preposições Utilizar as preposições que indicam movimento 
 

55 

 

 


