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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 os aspectos principais do objeto a ser avaliado; 
Identificar a opinião expressão pelo autor; 
Identificar os argumentos usados para justificar essa opinião; 

 
p. 176 a 178 
p. 194 a 197 

Figuras de linguagem O que são e como se classificam as figuras de linguagem; 
Quais são as principais figuras de som, de sintaxe ou 
construção e de palavras 

p. 208 a 217 
p. 220 a 224 

Produção Produzir um texto apresentando o ponto de vista de maneira 
clara e objetiva; 
Apresentar argumentos que sustentam sua tese e uma 
sinopse do conteúdo da obra; Apresentar uma linguagem 
adequada ao tipo de texto 

 
p. 198 e 199 
Apostila de 
produção 

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

Páginas 

Funções, suas tabelas 
e suas fórmulas 
 

 
Gráfico - o retrato da 
função 

Compreender o conceito de função pela variação de suas 
grandezas; 
Relacionar uma função com sua expressão algébrica, sua 
tabela de valores e seus gráficos; 
Adquirir noções sobre gráfico das funções do 1º e do 2º 
graus. 
Resolver problemas com base em gráficos que envolvem 
máximos e mínimos da função quadrática. 

Páginas 205 a 227 - 
ex resolvidos no 
caderno e exercícios 
e atividade extras. 

Matemática, comércio 
e indústria (juros 
simples) 

Resolver problemas que envolvam juros simples. Página 167 e 
atividade extra. 

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

Páginas 

Guerra Fria Identificar a sequência dos principais acontecimentos do 
conflito e a definição das expressões discutidas em sala. 

Capítulo 5 (ex das 
páginas 161 - 163 
e apontamentos no 
caderno 

Descolonização Ásia 
e África 

Relacionar a descolonização à Guerra Fria e compreender 
as principais características do processo de independência 
das colônias portuguesas e a desobediência civil na Índia 

Capítulo 6, ex da 
página 179 e 
apontamentos no 
caderno 

Segregação Compreender a luta contra o apartheid na África do Sul e 
identificar situações de segregação no mundo 
contemporâneo. 

Produção de texto 
do portfólio de 
aprendizagem 

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

Páginas 

Artículo Neutro LO Aplicar corretamente o artigo “LO”. 87,88 e 89. 



Heterogenéricos. 
Vocabulario del 
medio ambiente. 

Saber reconhecer e diferenciar os substantivos 
heterogenéricos. 

Aplicar corretamente o vocabulário em contexto específico. 

86 e  unidade 7 da 
apostila. 

83, 84 e 85. 

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

Páginas 

Nova Ordem Mundial 
Capítulo 12 

Como o sistema vigente se expandiu no mundo pós-
socialismo. 
A hegemonia capitalista e a sociedade de consumo. 

Páginas 237 a 249 

A nova questão 
demográfica 
Capítulo 13 

Como a nova ordem mundial influenciou na natalidade, visto 
que as pessoas prezam atualmente outros valores. 

Páginas 256 a 267 

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

Páginas 

QUIMICA - reações 
quimicas 

identificar os tipos de reações químicas 92 a 95 

QUÍMICA - equações 
químicas 

compreender as equações químicas e realizar o 
balanceamento 

96, 97 

FÍSICA - ondas e 
suas características 

reconhecer as características das ondas 180 a 182 

O som identificar como se produz o som, velocidade do som e 
como ouvimos 

183, 184 

Propriedades do som compreender as propriedades do som 185 a 187 

A luz identificar as características da luz e o espectro 
eletromagnético, meios de propagação e percepção de 
cores 

190 a 194 

Reflexão e refração 
da luz 

compreender reflexão e refração da luz 195 a 197 

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

Páginas 

Pronome relativo 
(who, which, that 
where) 

Utilizar corretamente os pronomes relativos para 
acrescentar informações ao texto-frase. 

51, 53 

Pronomes (one - ones) Aplicar corretamente os pronomes para substituir 
substantivos e evitar repetição. 

55 

Pronomes (somebody, 
anything, nowhere, 
etc) 

Utilizar corretamente os pronomes indefinidos para 
substituir nomes, lugares, pessoas que não sabemos dizer 
com exatidão. 

59, 61 

Tag questions Aplicar corretamente as tag questions, para confirmação. 63 

 


