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Páginas O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa  Sobre... 

58 e 59;  62 a 66  e  
 68 a 71 

Ler, compreender e analisar a estrutura e características dos 
contos árabes  

Leitura 

Página 59 -  Atividades 
no caderno  
52  a 54  

Analisar as estratégias para escrever evitando repetição das 
palavras, inclusive nos verbos dos enunciados. 
Analisar a concordância entre as palavras e sua variação no 
singular e no plural.  

Gramática do texto 

Sequência 
didática  no  caderno 
 
Atividades no 
   caderno. 

 Refletir sobre a ortografia; palavras derivadas terminadas em       
OSO/OSA 

    Refletir e fazer o uso de parágrafos como recurso que articula o 
texto, ordena e orienta a   sua leitura  e a compreensão. 

Padrões da escrita 

74 a 77 
Atividade extra no 
caderno 

Reescrever contos árabes considerando as características do 
gênero e os padrões de escrita: pontuação, letra maiúscula e 
ortografia das palavras  

Produção de texto 

Páginas O que devo saber após o estudo de Matemática  Sobre.... 

Caderno Resolver cálculos envolvendo as operações no caderno. Operações 

84 a 86 

 

Estabelecer relações entre as tabuadas, explorar e comparar 
resultados de multiplicações 

Multiplicação 

56 a 59 e caderno Conhecer e descrever características de algumas figuras 
geométricas  

Figuras geométricas 

63, 79 a  81. Ler,  escrever e resolver problemas envolvendo medidas de 
comprimento  

Medidas de comprimento 

 98 e 99 e caderno Localizar  informações presentes em boletos e/ou outros 
comprovantes com informações numéricas  

Localizar informações 

 66 e 67. Ler informações em tabelas e infográficos e resolver problemas 
envolvendo essas informações 

Tabelas e infográficos 

Páginas O que devo saber após o estudo de História  Sobre.... 

16 e 17  
 

20 e 21 

Compreender  o que é um sambaqui e sua importância como 

fonte histórica, caracterizando seu povo; 

Compreender a forma de vida do povo marajoara e reconhecer 

sua existência 

Sítios arqueológicos do 
Brasil 

28 e 29 
 
30 e 31 
 
32 a 35 

Compreender a importância de espanhóis e portugueses na 
expansão marítima; 
Conhecer e valorizar as contribuições culturais do continente 
africano no passado  
Reconhecer a importância de documentos da época como fonte 
de informações. 

Europa, África e América: 
conquistas e descobertas 

44 a 46 
52 a 55 

Diversidade cultural: brancos e indígenas 
As heranças indígenas.  

O encontro de culturas 

Páginas O que devo saber após o estudo de Geografia  Sobre... 



 10 e 11 e caderno 

 

 12, 13 e 22 

 

 

 14 a 17  

Localizar e identificar as Unidades da Federação que 
constituem o território brasileiro. 
Compreender que os limites podem ser naturais ou artificiais. 
 Identificar e utilizar pontos de orientação, a partir da leitura de 
mapas. 
Reconhecer a existência e a importância das direções cardeais 
para orientação nos mapas. 
Ler e interpretar mapas  

O município e a Unidade 

Federativa 

 

 

 

 

18, 19, 23 e caderno  

  

  

Identificar e caracterizar as paisagens da cidade e do campo. 
Reconhecer os elementos das paisagens: área rural e área 
urbana. 

A cidade e o campo 

20 e 21. Reconhecer o papel do prefeito e dos vereadores na 
administração do município. 

A administração do 

município 

 28, 29 e 35 (ex.1) 

  

  

30  a 33 e 35 (ex.2) 

 

 

  

  

  

 36 e 37 

Reconhecer a existência de diferentes paisagens das cidades, 
associando-as às atividades desenvolvidas pelas pessoas. 
 
Identificar os fatores que contribuíram para a origem e a 
expansão de algumas cidades brasileiras. 
Compreender que a indústria, o comércio e os serviços são as 
principais atividades econômicas de uma cidade. 
Identificar alguns fatores que contribuíram para a origem e a 
expansão de algumas cidades brasileiras. 
 
Conhecer o conceito e identificar algumas cidades planejadas 
no Brasil. 

 As cidades são diferentes: 

paisagens de uma cidade 

 
O crescimento das cidades 
 
 
 
 
 
 
Cidades planejadas  

 

 42 a 45 

Diferenciar os meios de transportes. 
Perceber a importância dos meios de transporte no 
deslocamento de mercadorias, produtos  e pessoas e na 
interação entre os lugares.  

Os meios de transportes 

Páginas O que devo saber após o estudo de Ciências  Sobre... 

10 a 15, 24 e caderno Compreender a definição biológica de espécie e identificar 
algumas relações entre os seres vivos.  

Seres vivos: várias 

relações 

16 a 19 e 23 Identificar as relações alimentares existentes entre os seres 
vivos e compreender sua importância para os ambientes. 

Cadeia alimentar 

20 a 22 Compreender e explicar a importância dos organismos 
decompositores no reaproveitamento dos nutrientes na 
natureza. 

Os decompositores 

 

25 a 30, 32 e 33 Conhecer os biomas brasileiros e sua distribuição pelo território. 
Identificar e localizar diferentes biomas encontrados no Brasil. 

Onde estão os seres vivos: 
Biomas 

34 a 36 Identificar e analisar as consequências de algumas alterações 
nos ecossistemas causadas por ação humana e avaliar atitudes 
que seriam as mais adequadas para conservar o ambiente. 

Seres vivos em perigo 
 

Páginas O que devo saber após o estudo de Inglês  
(Professora Thaís) 

Sobre... 

 
6 a 13 

Diferenciar o vocabulário sobre meios de comunicação, 
escrevendo-os corretamente. 
Aplicar corretamente as preposições “between, next to, under, 
on, in, in front of” para localização. 
Usar corretamente IS/ARE 
O vocabulário relacionado à móveis, incluindo a grafia correta.  

Communication 
 
 

14 a 21 Reconhecer os meses e as estações do ano em inglês 
Aplicar a pergunta “How old are you?” e como respondê-la de 
acordo 

Months and Seasons 
 



Saber escrever os números entre 20 e 31 

22 a 28 Nomear as atividades e esportes, diferenciá-las e aplicar a grafia 
correta 
Usar corretamente CAN/CAN’T 

Sports and Activities 
 

Páginas O que devo saber após o estudo de Espanhol 
 (Professora Thalissa) 

Sobre... 

6 a 13 Aplicar números de 0 a 100 
Usar corretamente pronomes pessoais 

Vocabulário da unidade 

Nuestra edade  

               14 a 21        Reconhecer vocabulário sobre artigos e cumprimentos típicos 
de aniversário 

Usar corretamente os meses do ano 
Vocabulário da unidade 

El cimpleaños de Andrés 
 

 
 
 


