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

Páginas 

Morfossintaxe  
Estudos da língua I  

Saber, reconhecer e aplicar:: elementos da morfossintaxe: 
sujeito, predicado, predicativo, termos acessórios, adjuntos, 
aposto e vocativo, verbos transitivos.  

página 21 e 22. 
Para guardar página 23. 

Estudos da língua II  Saber, reconhecer e aplicar:  
Orações subordinadas substantivas ( subjetiva, objetiva direta, 
objetiva indireta )  
Orações subordinadas Adjetivas ( Restritiva e explicativa )  
Orações subordinadas Adverbiais ( Condicional, temporal, 
causal, comparativa ) 

página 29 a 33 
Para guardar página 33 

Produção Textual  Produzir: Crônica de humor - realizada em etapas de acordo 
com o planejamento - Tema: Crônicas escolares. 

Estrutura narrativa - resumo 
no caderno. 

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 Ciências  
(Professora Célia) 

Páginas 

Química.: 
Propriedades da    
matéria: massa, 

volume e densidade. 

Conhecer as propriedades (gerais e específicas) da matéria. 
Conceituar massa, volume e densidade. Efetuar cálculos. 

Pág. 20,  21 e exerc. pág. 22 

  Estados físicos da 
matéria 

Saber os estados físicos da matéria e mudanças de estado. Pág. 24 até exerc. pág. 32. 
Caderno e relatório 

  Física: Movimento ou 
repouso 

  Conceituar Movimento e seus tipos. Identificar referencial, 
trajetória, espaço e tempo e unidades de medidas.. Realizar 

cálculos de velocidade média.   
 

Pág. 106, 107, 108 e 109 

  Cada vez mais rápido Realizar cálculos de aceleração. Entender a ação da gravidade 
sobre os movimentos. 

 

Pág. 110, 111 e exerc. pág. 
112 

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

Páginas 



Present Perfect Utilizar corretamente os verbos no participio passado (past 
participle). 
Aplicar os auxiliares have - has nas formas interrogativa, 
negativa e afirmativa. 

09, 11, 19, 21, 141, 142 

Ever  
Already 
Yet 

Aplicar as palavras ever, already e yet de acordo com seus 
significados e posição nas frases. 

11, 21 

Simple Past x 
Presente Perfect 

Reconhecer a diferença de uso entre passado simples e 
presente perfeito. 

15 

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. 

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

Páginas 

Europa Saber 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 

 


