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

Páginas 

 
 
Leitura e 
interpretação 

Compreender textos em diferentes situações, aplicando os 
conhecimentos gramaticais; 
Ler e interpretar crônicas; 
Entender a construção do humor;  
Identificar as características da crônica; 

 
p. 14 a19 
 
p. 37 a 40 

Conjunções 
coordenativas 

Identificar e classificar as conjunções que unem termos com 
mesma função sintática; 

p. 53 a 57 

Orações coordenadas Identificar o que são orações coordenadas e como se 
classificam;  
Saber como as orações coordenadas (sindéticas e 
assindéticas) se relacionam com as outras orações; 

 
 
p. 60 a 65 

Ortoépia  prosódia Compreender a parte gramatical que trata e orienta a 
pronúncia correta dos fonemas 
 

p. 66 a 69 

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

Páginas 

Potências; Notação 
científica e 
Radiciação 

 

Compreender e aplicar em operações e situações problemas Conteúdo e exercícios 
do livro didático 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professor João) 

Páginas 

Avanços na virada do 
século 

Entender sobre a Segunda Revolução Industrial e a Belle 
Époque  européia 

pp. 43 

Problemas sociais e 
econômicos  

Compreender os antecessores da Primeira Guerra Mundial em 
diversos fatores sociais.  

pp. 44 e 44 

A Primeira Guerra 
Mundial 

Entender o processo que culminou na Primeira Guerra, seu 
desenrolar e suas consequências para o mundo. 

pp. 45 a 55 

A Revolução Russa Compreender o processo de acontecimento da Revolução 
Comunista na Rússia e seu legado para o mundo.  
 

pp. 56 a 66 

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

Páginas 

Europa Compreender sobre a Europa dividida entre países mais ou 
menos “prósperos”, de forma que a divisão seja notada entre 
Oriental e Ocidental. 
 

29 a 40 

Rússia e CEI Saber como a história do leste europeu e da Rússia, 
confundem-se  devido aos anos da URSS. 

54 a 59 

URSS: Ascensão e 
Fim 

Entender a história da antiga União Soviética, como agregou 
os países do leste europeu e como o fim deste sistema mudou 
o mundo. 
 

61 a 65 

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

Páginas 



observando os 
fenômenos da 
natureza 

   Compreender como a física e a química estão inseridas no             
s  nosso cotidiano 

18 

propriedades da 
matéria: massa, 
volume e densidade 

   Compreender as propriedades da matéria 20, 21 

estados físicos da 
matéria 

   Compreender os estados físicos, suas características e 
propriedades específicas 

24 até 27 

mudanças de estados 
físicos 

   Reconhecer as mudanças de estados físicos, exemplos, os 
pontos de fusão e ebulição e a  influência da pressão 

28 até 31 

    modelos atômicos    Reconhecer as teorias/cientistas que contribuíram para 
definição dos modelos atômicos 

40, 41 

    o átomo     Compreender a estrutura atômica  42 

    os elementos químicos   Compreender os elementos químicos, sua origem, os íons, 
isótopos, isóbaros e isótonos 

44, 45 

        A tabela periódica     Localizar os elementos na tabela periódica e reconhecer suas 
características 

50, 51 

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

Páginas 

Present perfect  Make sentences about life experience using the present 
perfect affirmative, negative and in question forms.  

8,9,11,14, 15, 16, 17 

recommendations/ 
obligations 

Use should or shouldn’t to make recommendations. Use must 
or mustn’t to establish obligations 

12, 13, 14 

Teen jobs Recognize and name the different jobs we studied 12, 13, 17 

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

Páginas 

Nombre de los géneros 
y secciones que 
componen los 
periódicos 

Reconocer y aplicar los  nombre de los géneros y secciones que 
componen los periódicos en sus contextos específicos.  

  

 

10, 11 

Presente de 
Subjuntivo regular e 
irregular 

 Leer, escribir y reconocer  consejos y expresar dudas, 
obligaciones, deseos, hipótesis y opiniones .  

12, 13, 14, 15, 16, 17 

Apuntes y actividades del 
cuaderno. 

 


