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Sobre....

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

Páginas

Capítulo 7
Predicação

Transitividade verbal: Reconhecer e classificar corretamente os
verbos transitivos e intransitivos;
Classificar o complemento do verbo transitivo- Objeto direto e
indireto;
Identificar os verbos intransitivos.

Páginas 125 a 135
Caderno

Verbos Ligação e
Ação (significativo)

Identificar o verbo e suas particularidades em diferentes
contextos.

Página 121
Caderno

Predicativo do Sujeito

Identificar e classificar as orações;
Desenvolver orações utilizando o verbo de ligação;

Páginas 122 a 125
Caderno

Regência Verbal

Reconhecer a relação que existe entre o verbo e os
complementos da oração;
Aplicar os diferentes significados dos verbos em diferentes
contextos;

Páginas 135 a 140
Caderno

Sobre....
O uso de letras na
matemática

Sobre....

O que devo saber após o estudo de Matemática
(Professor Márcia)
Comunicar ideias pelos símbolos matemáticos;
Calcular com letras para descobrir números desconhecidos
utilizando o processo de equivalência;
Usar letras para resolver problemas;
O que devo saber após o estudo de História
(Professora Aline)

Páginas
213 a 241
Atividade avaliativa

Páginas

África Subsaariana

Compreender a importância do estudo sobre o continente
africano, suas diferentes regiões, povos e legados.

Texto p. 112-122; Ex. p.125
e glossário no caderno.

Começo da
colonização

Identificar as diferentes fase da administração portuguesa
durante o período colonial e suas principais características.

Texto p. 167-175 e 211; Ex.
p.177; atividade no
caderno.

Elaboração de
postagem.

Utilizar as etapas trabalhadas em aula para elaborar um post
de compartilhamento de conteúdo sobre escravidão na
atualidade.

Texto p. 151-153; p.182,
apontamentos e etapas no
caderno.

Sobre....

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

Páginas

Região Sudeste

Compreender como os Estados da região se constituíram,
além de entender sua importância histórica e atual para o
restante do país.
Saber também como funcionam atualmente as atividades
econômicas e políticas, e qual a importância desta região para
o atual cenário do país.

248 a 255 e anotações.

Região Centro Oeste

Saber do processo histórico que levou à ocupação da região.
Entender principalmente o porquê da mudança e da
construção da cidade de Brasília e quais os desdobramentos
positivos e negativos para a região.

256 e anotações.

Sobre....

O que devo saber após o estudo de Ciências

Páginas

(Professora Eliane)
Vertebrados

Reconhecer as características gerais dos vertebrados

190, 191

Peixes

Compreender as principais características dos peixes e
diferenciar osteíctes de condríctes

192 a 195

Anfíbios

Reconhecer as características gerais dos anfíbios e seus grupos

196, 197

Répteis

Compreender características dos répteis e seus grupos

198,199

Aves

Reconhecer as características gerais das aves e o por que
algumas voam e outras não

202 a 205

mamíferos

Reconhecer as características gerais dos mamíferos, os grupos
e as ordens de mamíferos

206 a 209

Sobre....

O que devo saber após o estudo de Inglês
(Professor Fábio)

Páginas

Possessive adjectives,
possessive pronouns,
object pronouns

Aplicar e distinguir os possessive adjectives, possessive
pronouns e object pronouns.

58 a 61

Giving advice

Empregar corretamente o verbo should para dar conselhos.

62, 63

Vocabulário sobre
objetos encontrados no
quarto e roupas.

Identificar e reconhecer vocabulário sobre objetos encontrados
no quarto e roupas.

58, 60, 66, 140, 141

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

Páginas

Sobre....
Las onomatopeyas

Compreender acerca de los sonidos que se hace en las
historias, cuentos, cómics.

Los signos de
puntuación y los
verbos del pretérito
imperfecto de
indicativo -Regulares
e Irregulares

Compreender acerca de los signos en las frases, los textos, es
decir, la forma correcta de la acentuación.
Compreender acerca de los verbos regulares e irregulares en
pret. Imperfecto de indicativo su utilización, por lo cual se lo
utiliza para la descripción de personas, ciudades, sitios,
historias y además, cuentos.

86
87, 88, 89 y 90

