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

Páginas 

locuções 
prepositivas  
e conjuntivas  

Usar as locuções e seus diferentes sentidos de acordo com o 
contexto - Prepositivas : a par/ao par - de encontro/ao 
encontro - ao nível/ao nível de - em via de/em vias de - 
Conjuntivas: À medida que / na medida em que - antes 
que/apesar de que.  

238 e 239. 
observar o para 
guardar 

Pronomes 
relativos  

Saber o que é o pronome relativo - como identificar o termo 
antecedente - quais os principais pronomes relativos - o 
emprego dos pronomes relativos : que, qual, quanto, cujo, 
onde, e suas flexões ( os pronomes variáveis e invariáveis )  

258 a 262 
observar o para 
guardar 

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

Páginas 

Produtos notáveis Calcular produtos notáveis. 205 a 208 e atividade 
extra. 

Fatoração Fatorar colocando fator comum em evidência. 
Simplificar frações algébricas. 

208 a 217 e atividade 
extra 

Cálculo de áreas e 
volumes 

Calcular áreas e volumes usando decomposição, contagem, 
completamento e fórmulas. 

218 a 233 

Teorema de 
Pitágoras 

Utilizar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 233 a 241 

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 

Produzir 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 
 (Professor Adélia) 

Páginas 

Vocabulario de 
aparatos y 
accesórios 
telefónicos. 

Reconhecer e aplicar corretamente. 82,83,84 e 85. 

Presente de 
Subjuntivo 

Aplicar  e escrever corretamente o  conteúdo em contexto 

específico.  

86, 87 e 88. 



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 Célia) 

Páginas 

O Sistema genital 
feminino 

Identificar e saber as estruturas do sistema genital masculino e 
suas funções 

Pág.170, 171 

Os métodos 
anticoncepcionais 

 Saber a importância dos métodos anticoncepcionais e a ação 
de cada tipo 

Pág. 172, 173 

Doenças 
sexualmente 

transmissíveis 

Conhecer as principais doenças transmitidas por contato 
sexual, sintomas e prevenção 

Pág. 174, 175. exerc. 
pág. 176 

O Ciclo menstrual e a 
fecundação 

   Saber como ocorrem os fenômenos de fecundação e 
menstruação 

Pág. 178 e 179 

A gestação e o parto Saber a importância e as funções das estruturas que surgem na 
gravidez, as mudanças e o parto. 

Pág. 181, 182 e 183. 
Exerc. pág. 184 

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. 

 


