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

Páginas 

Interpretação Compreender textos em diferentes situações, aplicando os 
conhecimentos gramaticais; 
Identificar as ideias que estão sendo discutidas; 
Identificar a opinião expressão pelo autor; 
identificar o conflito político/social que está sendo apresentado 
na canção; 

 
p. 250 a 256 
 
p. 277 a 280 

Pronomes relativos O que é pronome relativo; 
O que é antecedente; 
Quais são os pronomes relativos; 
Como empregar os pronomes relativos; 

p. 258 a 265 

Orações 
subordinadas 
adjetivas 

O que é uma oração subordinada adjetiva; 
A diferença entre as orações explicativas e restritivas; 
Quando uma oração subordinada adjetiva está na forma 
reduzida. 

p. 268 a 274 

Verbos no plural Identificar as formas plurais dos verbos ter, vir, ver, crer, ler e 
dar 
 

p. 275 e 276 

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

Páginas 

Áreas e volumes  
 

 

 

 

 
Teorema de Pitágoras  
 

 

 
Sistemas de 
equações  
 

Calcular áreas e volumes usando a decomposição de figuras. 
Aplicar as diversas fórmulas para o cálculo de áreas e volumes. 
Solucionar problemas que envolvem o cálculo de áreas e 
volumes. 
 

 
Compreender a utilidade da raiz quadrada em cálculos 
diversos. 
Efetuar cálculos algébricos.  
Encontrar medidas para o cálculo de áreas.  
 
Compreender o que é um sistema. 
Compreender e aplicar os métodos  de resolução pela adição e 
substituição.  
Resolver sistemas de equações do 1°grau com duas variáveis.  
Resolver problemas através de sistema de equações.  
Demonstrar a solução gráfica de um sistema de equações.  

Página 218 a 232 
 

 

 

 

 
Página 233 a 241 
 

 

 

 
Página 242 a 257, 
exercícios extras do 
caderno e atividade. 

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

Páginas 

Segundo Reinado Identificar as principais características sociais, econômicas, 
políticas e das relações de trabalho do período. 

Exercícios págs. 174-177 
(Capítulo 7) 

Leis abolicionistas Diferenciar as principais leis abolicionistas (Lei de 1831, Bill 
Aberdeen, Eusébio de Queirós, Ventre Livre, Sexagenário e 
Áurea). 

Texto págs. 170, 196-199; 
Exercícios 6 pág. 175 e 6 
pág. 203. 

Guerra do Paraguai Compreender as causas e consequências do conflito. 
 

 

Exercícios 1, 2 e 3 p. 203 

Proclamação da 
República 

Produção de texto jornalístico noticiando a Proclamação da 
República. 

Texto págs. 220-222; 
Como se faz um jornal 
págs. 232-233; Atividade 



no caderno. 

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

Páginas 

Vocabulario de 
aparatos y accesorios 
telefónicos. 
 
Presente de 
Subjuntivo 

Utilizar o vocabulário corretamente em contexto específico. 

 

 

Aplicar  e escrever corretamente o conteúdo em contexto 
específico. 

82,83,84 e 85. 
 

 

 
86,87, 88  e 89. 

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

Páginas 

Oriente Médio Saber sua localização, os conflitos e como a questão religiosa 
se tornou um problema para o convívio entre alguns países. 

194 a 201 

Israel e Palestina Compreender o início do conflito, a diferença entre árabes e 
judeus, entender o que foi o movimento sionista e a quais 
problemas isso levou. 

203 a 209 

Índia, Turquia e 
Afeganistão 

Entender, o porquê mesmo com a proximidade e a 
semelhança dos povos, exista tanta diferença em suas 
culturas e economias. 

215 a 226 

Índia Compreender o sistema de castas e o sistema social do país. 224 

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

Páginas 

Tato, gustação, olfato Compreender como os órgãos dos sentidos auxiliam na 

percepção do ambiente 

140, 141 

Visão Compreender como a visão auxilia na percepção do ambiente, 

reconhecer as estruturas que fazem parte da visão 

142 a 144 

Audição Compreender como a audição auxilia na percepção do 

ambiente, reconhecer as estruturas que fazem parte da 

audição 

145 a 147 

O sistema esquelético Compreender as funções e estruturas do sistema esquelético 150 até 152 

As articulações  Compreender as funções das articulações 153 

O sistema muscular Compreender as estruturas do sistema muscular 154, 155 

Lesões nas estruturas 
locomotoras 

Identificar as lesões nas estruturas locomotoras 156, 157 

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

Páginas 

not + adjective + 
enough 

Utilizar corretamente o comparativos dos adjetivos para indicar 
o que não é suficiente. 

69 

too (enphasis)  Aplicar corretamente too para indicar o exagero, o que é 
demais. 

69 

Verbos e preposições 
de movimento 

Utilizar corretamente os verbos e preposições de movimento. 70, 71 

Adjetivos terminados 
em ED e ING. 

Saber diferenciar os dois tipos de adjetivos para expressar 
como nos sentimos e como algo nos faz sentir. 

75. 



 


