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

Páginas 

Leitura Compreender a estrutura e as características do texto; 

Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações. 

- 

Capítulo 5 
Substantivos 
contáveis e não 
contáveis 

Identificar e classificar os substantivos contáveis e não 
contáveis. 

Páginas 107 a 110 

Capítulo 6 
Adjetivos 

Identificar os adjetivos em diferentes contextos; 
Utilizar corretamente os adjetivos de acordo com os 
substantivos em determinados contextos; 
Reconhecer as locuções adjetivas e aplicá-las corretamente.; 
 

Páginas 114 a 121 
Caderno 

Capítulo 6 
Classificação dos 
Adjetivos 

Identificar e classificar corretamente  os adjetivos  simples, 
compostos e pátrios; 
Relacionar os adjetivos aos substantivos com coerência.  

Páginas 121 a 123 
Caderno 

Produção  

Produzir uma narrativa de aventura apropriando-se das 
características e recursos textuais próprios do gênero, inspirados 
nas aventuras vividas por Ulisses no livro Odisseia, que estamos 
lendo e compartilhando ideias 

Revisar o texto preocupando-se com a linguagem, as 
características do gênero, pontuação e escrita correta das 
palavras; 

Apostila 
Livro: Odisseia 
Inspiração no Livro  

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

Páginas 

Medidas e números 
decimais 
Número com vírgula 

Medir comprimentos 
Conhecer unidades de medida do metro (m) e suas 
transformações 
Expressar medidas usando números com vírgula 

162 a 179 

Operações com 
números decimais: 
Adição e subtração 

Observar padrões e fazer generalizações que envolvam 
cálculos com números decimais. 
Resolver situações problemas que envolvam adição e 
subtração com números decimais. 

 180 a 183 

Operações com 
números decimais: 
multiplicação e divisão 

Perceber a lógica do algoritmo da multiplicação e divisão com 
números decimais. 
Resolver situações problemas que envolvam multiplicação e 
divisão com números decimais. 

184 a 197 

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

Páginas 

Civilizações Retomar os conceitos sobre civilização e a importância de 
estudá-las. 

Atividades e Textos p. 63-65; 
p. 116-117. 

Hebreus, persas e 
fenícios 

Reconhecer as principais características que diferenciam 
hebreus, persas e fenícios das demais civilizações. 

Texto p.101-110; Ex. 1, 2, 4 
e testes p. 114. 

China Compreender a origem, economia, sociedade e principais 
legados chineses. 

Texto p. 122, 123, 127, 130, 
131; Exercícios p. 135. 

Índia Compreender a origem, sociedade e a importância religiosa na 
Índia. 

Texto p. 140.142, 146-147; 
Ex. 4, 5, 6 e testes p. 150. 



Lenda Produzir a reescrita da lenda do bicho-da-seda. 
 

Atividade no caderno. 

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

Páginas 

Capítulo 10 
Litosfera 

Saber a definição do  que é a Litosfera e de que forma está 
nos auxilia para o desenvolvimento da vida e de nós, 
humanos. 

148 

Capítulo 10 
Litosfera 

Compreender que existem Unidades de Relevo, saber suas 
diferenças e como exercemos atividades específicas em cada 
um dos espaços de relevo (litosfera) já conhecidos. 

149 a 153 

Capítulo 10 
Litosfera 

Compreender como a Dinâmica de Relevo modifica-se através 
de ações humanas e da natureza, compreender o que é 
Intemperismo e de que formas ele se manifesta para a 
modificação do relevo, além de perceber os agentes 
causadores da Erosão, seja natural, seja humano. 

154 a 162 

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

Páginas 

1 - A água nos seres 
vivos e na Terra 

 Reconhecer a importância da água para os seres vivos. Saber 
os tipos de água existentes na hidrosfera 

Pág. 120, 121 e 122 

2 - O Tratamento da água Saber a função das estações de tratamento da água e a 
importância 

Pág. 124 e 125 

3 - A contaminação da 
água 

Conhecer as fontes de contaminação da água, as doenças 
transmitidas pela água contaminada e  como evitá-las. 

Pág 127, 128, 129 e exerc. 
Pág. 130 

 4 - Os estados físicos da 
água 

Conhecer os estados físicos da água e localizar na natureza ou 
em atividades cotidianas as ocorrências desses estados. 

Pág. 132, 133  

 5 - Propriedades da 
água 

 Reconhecer as propriedades físicas da água e percebê-las em 
situações cotidianas.  

 Pág. 136, 137, exerc. Pág. 
138 e relatórios de 

experimentos 

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

Páginas 

Preposições Aplicar corretamente as preposições de lugar 41 

Sugestão Fazer sugestões com Let’s 33 

 There is - There are Aplicar corretamente There is  - There are (formas afirmativa, 
negativa e interrogativa) 

43 

How many 
(quantidade) 

Utilizar corretamente How many para perguntas e respondê-
las 
 

45 

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

Páginas 

El verbo gustar Ler, compreender e escrever utilizando a estrutura do verbo. 
 

62, 63  e 64 

 


