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

Páginas 

Interpretação de 
Texto 

Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações; 

- 

Artigo Identificar e classificar os artigos definidos e indefinido; 
Flexionar os substantivos e adjetivos em número ( singular e 
Plural);  

Livro: páginas 130 a 145 
Caderno 

Numeral Identificar e empregar corretamente de acordo com a 
classificação os numerais (cardinais, ordinais, multiplicativos, 
fracionários e romanos) em diferentes tipos de contextos.  
Flexionar corretamente os numerais em Gênero e número. 

Livro: 152 a 163 
Caderno 

Concordância 
Nominal 

Entender  que na escrita da língua portuguesa as palavras 
devem concordar ( combinar)  em gênero e número. 
Escrever corretamente utilizando as regras de concordância.  

Livro: páginas 163 a 167 

Produção Escrever com propriedade no assunto, desenvolvendo a prática 
escrita e conceitual no gênero- Narrativa de Memória,  com 
coesão e coerência. 

Apostila e caderno. 

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

Páginas 

Expressões 
numéricas  
 

 

 
Potência  
 
Áreas e perímetros  

Expressar raciocínios por meio de expressões numéricas.  
Compreender e aplicar as regras das expressões numéricas.  
Resolver expressões com parênteses, colchetes e chaves.  
  
Compreender a potência como multiplicação de fatores iguais.  
Conhecer os elementos da potência.  
 
Assimilar as noções de perímetro e área.  
Conhecer as unidades de comprimento e de área mais comuns. 
Compreender e saber aplicar a fórmula a área do retângulo.  

Página 202 a 212 
 

 

 
Página 212 a 215 
 

 

 
Página 219 até 233 

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

Páginas 

Mitologia Produção de texto com a temática “Diário do semideus” 
desenvolvida no portfólio de aprendizagem durante as aulas 

Texto e exercícios págs. 
178 e 179. 

Ilíada e Odisseia Definir o que são epopeias, destacando o contexto da Ilíada e 
Odisséia e a sua importância para a identidade cultural grega. 

Texto pág. 174; 
Exercícios “para organizar 
as ideias” 2 e “teste seus 
conhecimentos” 1 pág. 
183. 

Formação Grega Compreender a localização, os primeiros povos e organizações 
sociais na origem da civilização grega. 

Texto págs. 170-176; 
Exercícios “para organizar 
as ideias” 1, 3, 4, 5 e “teste 
seus conhecimentos” 2 
pág. 183. 

As primeiras pólis Explicar a organização política e geográfica das cidades-Estados 
gregas.  

Texto pág. 177; págs. 186-
187; 
Exercício “para organizar 
as ideias” 1 pág. 202. 
 

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



(Professora Adélia) 

Vocabulario sobre el 
barrio, adjetivos, 
expresiones de 
localización. 
Verbos irregulares en 
Presente de 
Indicativo.Género y 
número de los 
sustantivos. 

Reconhecer, escrever e aplicá-los em assunto específico. 
 

 

 
 Escrever, reconhecer e aplicar em contexto específico. 

70, 71, 72, 73 e 74. 
 

 

 
75,76, 77, 78, 79 e 80. 

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

Páginas 

Atmosfera Compreender a influência dos gases para diferenciar as diferentes 
camadas da nossa atmosfera, inclusive como nosso oxigênio em 
abundância contribui para nossas vidas. 

168 e 169 (anotações no 
caderno) 

Atmosfera Como a temperatura se caracteriza, as diferenças entre clima e 
tempo meteorológico e massas de ar. 

171 a 182.(anotações no 
caderno) 

Hidrosfera Ciclo Hidrológico 195 a 197 (anotações no 
caderno) 

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

Páginas 

A atmosfera Reconhecer as características e as camadas da atmosfera 146, 147 

os gases da 
atmosfera 

saber  composição do ar e as características dos componentes 
do ar 

148, 149 

propriedades do ar  reconhecer as propriedades do ar 150 até 153 
 

os fenômenos 
atmosféricos 

Reconhecer os fenômenos atmosféricos 156 até 159 

modificações na 
atmosfera 

compreender como ocorre e o que ocasionam o efeito estufa, a 
chuva ácida e a destruição da camada de ozônio 

160, 161 

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

Páginas 

‘s - Possessive case Indicar que algo pertence a alguém.  49 

Verbo have - has Indicar que alguém tem alguma coisa (E. I have a small dog) 51 

- Let’s - What 
about 
(sugestões) 

- Good idea - 
No way! - I 
don’t know 

Fazer sugestões  e respondê-las 53 

Vocabulário Nomear membros da família e partes do corpo. 48, 51 

 


