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

Páginas 

Período do composto 
por subordinação  
 
Orações 
subordinadas 
substantivas 

Saber o que é oração e período; 
Reconhecer a diferença entre período simples e composto. 
Saber a diferença entre um período subordinado e 
coordenado. 
 
Compreender o que é oração subordinada substantiva e quais 
termos a introduzem;  
Identificar e classificar as orações subordinadas substantivas;  
Saber quando uma oração subordinada substantiva é 
desenvolvida e quando é reduzida  
Classificar de acordo com sua função sintática  

p. 127 a 132 
 
 
p. 173 a 182 
p. 186 a 194 

Produção textual  Produzir relato de viagem - conceito de descrição subjetiva e 
objetiva  

usar como consulta o 
caderno com orientações.  

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

Páginas 

Ângulos, notáveis e 
suas propriedades 

-Reconhecer retas paralelas, perpendiculares e transversais 
-Resolver problemas que envolvam ângulos opostos pelo 
vértice, ângulos correspondentes, ângulos alternos internos 

103 a 111 

Soma dos ângulos 
internos de um 
triângulo 

-Conhecer ângulos agudos, obtusos, retos e rasos 
-Calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo; 

111 a 115 

Soma dos ângulos 
internos de um 
polígono 

-Conhecer a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos 
de um polígono; 
-Calcular a soma dos ângulos internos dos polígonos; 

116 a 121 

Classificando 
polígonos 

-Classificar polígonos quanto aos lados e ângulos; 
-Compreender polígonos equiláteros e equiângulos 
-Conhecer polígonos regulares 

122 a 129 

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

Páginas 

Inconfidência Mineira e  
Conjuração Baiana 

Compreender as causas, as consequências e os personagens 
com suas insatisfações contra a metrópole gerando as 
conspirações   

pp. 92 - 99 

Corte portuguesa vem 
para o Brasil 

Entender as causas e consequências da transferência da 
Corte portuguesa para o Rio de Janeiro 

pp. 105 - 107 

A Família Real no 
Brasil 

Analisar e Compreender as principais mudanças realizadas 
pela administração joanina no Rio de Janeiro 

pp. 108 - 113 

Revolução em 
Pernambuco 

Compreender as razões que levaram a eclosão da Insurreição 
Pernambucana 

p. 113 

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

Páginas 

África Entender como funcionou o Neo-Colonialismo pelas mãos dos 
europeus, além de compreender os desdobramentos deste 
processo, como guerras civis, regimes raciais e exploração 
das reservas naturais. 

167 a 172 
178 e 179 
Usar anotações 

Oriente Médio Entender como a questão étnica/cultural e religiosa vai 
desencadear os conflitos modernos entre árabes e judeus, 
além dos problemas étnicos dentro dos próprios países do 

193 a 197 
205 a 209 
Usar anotações 



Islã. 

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

Páginas 

1 - Sistema 
cardiovascular 

Saber as funções e as estruturas que compõem o sistema 
cardiovascular e as características dos vasos sanguíneos 

Pág 72 e 73 

2 - O sangue e seus 
componentes 

Conhecer a composição do sangue e as funções das células 
sanguíneas, do plasma e das plaquetas 

Pág 74 e 75 

3 - O coração Conhecer a estrutura do coração humano e suas funções   Pág 76, 77, exerc. pág 78    e 
relatório de atividade prática 

4 - A circulação do 
sangue 

Conhecer a diferença entre a pequena e a grande circulação Pág 80 

5 e 6 - O Sistema 
linfático e imunitário 

 Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema linfático 
e do sistema imunitário. Conhecer as principais doenças que 

afetam estes sistemas e ações dos soros e vacinas 

 Pág 81, 82, 83, 84 e 85. 
exerc. Pag 88 

Unid. 4: 1 - O sistema 
respiratório 

  Compreender a respiração pulmonar, as características e 
funções das vias respiratórias e dos pulmões. 

Pág 96 e 97 

2 - A entrada e a saída 
de ar do corpo humano 

  Entender os processos da respiração (troca de gases e 
movimentos), as estruturas e os gases envolvidos nos processos 

  Pág 98 e 99 e Exercícios 
pag. 102 

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

Páginas 

Comparativo dos 
adjetivos 

Comparar dois objetos, lugares ou pessoas. 31, 33, 35 

Superlativo dos 
adjetivos 

Expressar qual objeto, pessoa ou lugar é destaque em um 
grupo; 

39, 41 

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

Páginas 

Vocabulario clima 
tiempo 

Reconocer, escribir y aplicarlos en sus contextos específicos. 35 y 36 

Futuro simple de 
indicativo regular e 
irregular, perífrasis 
Ir+a+ infinitivo 

Conjugarlos, reconocerlos y aplicarlos en sus contextos 
específicos. 

37, 38, 49, 40, 49, 50, 51 y 
52. 

 


