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

Páginas 

Interpretação de 
Texto 

Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações; 

- 

Verbo de Ligação Identificar os verbos de ligação e a sua função sintática.  
Reconhecer que o verbo de ligação não atribui nenhuma ação ou 
processo ao sujeito. 

Livro- 217 a 219 
Caderno 

Predicativo do Sujeito Entender que o predicativo do sujeito expressa uma característica ou 
estado do sujeito. 

Livro - 220 a 223 
Caderno 

Tipos de Predicado Identificar e classificar corretamente os tipos de predicado : nominal, 
verbal e verbo-nominal; 
 

Livro-226 a 230 
Caderno 

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

Apostila de Produção 

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

Páginas 

Equação 
 

 

 

 

 

 
Regra de três simples 

Usar símbolos da linguagem matemática.  
Efetuar cálculos simples envolvendo números e variáveis.  
Aplicar o processo de equivalência para resolver equações do primeiro 
grau.  
Calcular o perímetro de figuras planas algebricamente.  
Resolver problemas usando equações.  
 
Resolver problemas que envolvem proporcionalidade usando 
equações. 
 

Página 213 até 
241:exercícios 
resolvidos no 
caderno e atividade.  
 

 

 
Página 242 até 250: 
exercícios resolvidos 
no caderno e extras 

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

Páginas 

Civilizações pré-
colombinas 

Diferenciar as civilizações Maia, Inca, Asteca e a população Tupi  a 
partir de sua localização, política, sociedade e cultura. 

Texto págs. 129-139; 
160-164. 

Escravidão ontem e 
hoje 

Produção de texto com a temática sobre escravidão “ontem e hoje” 
desenvolvida no portfólio de aprendizagem durante as aulas. 

Texto págs. 186-190. 
 

Feitorias, Capitanias 
e Governo Geral 

Compreender as diferentes tentativas administrativas na colonização 
do Brasil. 

Texto pág. 158; pág. 
167-170; 
Exercícios pág. 177. 

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

Páginas 

Vocabulario de  
fiestas y 
celebraciones. 

Reconhecer e aplicar corretamente o vocabulário no contexto específico 70,71,72,73 

Verbos irregulares en 
Pretérito Indefinido de 
Indicativo. 
 

 

Aplicar uso e forma em contexto específico. 74,75,76,77 e 78. 

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



 (Professor Ariston) 

Região Centro-Sul As características físicas principais dessa região, como o clima e a 
vegetação. 

247  

Região Centro-Sul Compreender como o espaço foi ocupado em seus três períodos 
históricos. 
 

247 a 258 
Anotações de sala 
de aula 

Região Centro-Sul Saber sobre a atual configuração econômica e política dessa região. 247 a 258 
Anotações de sala 
de aula 

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

Páginas 

Artrópodes Reconhecer as características e grupos de artrópodes 174 a 179 

Equinodermos Reconhecer as características e grupos de equinodermos 180, 181 

Vertebrados Identificar as características dos vertebrados 190, 191 

Peixes Reconhecer as características e grupos dos peixes 192 a 195 

Anfíbios Reconhecer as características e grupos dos anfíbios 196, 197 

Répteis Reconhecer as características e grupos dos répteis 198, 199 

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

Páginas 

Should Expressar sugestões e conselhos (afirmativo, negativo e perguntas) 63. 

Make - let Expressar obrigação e permissão. 65 

Passado (verbo to be 
was-were) 

Utilizar e reconhecer o verbo to be no passado afirmativo, negativo e 
interrogativo. 

69, 71 

There was - There 
were 

Aplicar corretamente o verbo para indicar que havia ou existia 73 

 


