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

Páginas 

Locução Prepositiva  Compreender o uso das principais locuções prepositivas e 
suas mudanças semânticas na frases. 

238 a 239. 

Pronomes relativos  
 

Compreender o uso dos pronomes relativos e usos nas 
construções sintáticas e semânticas.  

 

258 a 262. 
 

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

Páginas 

Área e volume Calcular área por diferentes estratégias: contagem, 
decomposição e recomposição, completamento e utilização  de 
fórmulas. 
Calcular o volume de figuras espaciais a partir de recortes e 
divisões dessas figuras. 

218 a 233. 
Atividades e exercícios 
extras do caderno. 

Teorema de Pitágoras Identificar os elementos de um triângulo retângulo. 
Aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras na resolução de 
problemas. 

233 a 241. 
Atividades e exercícios 
extras do caderno 

Sistemas de 
equações 

Identificar um sistema de equações do 1º grau com duas 
variáveis. 
Aplicar os métodos resolutivos da adição e da substituição na 
resolução de cálculos. 
Resolver problemas através de um sistema de equações. 

242 a 257. 

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

Páginas 

Modernização e suas 
contradições 

Compreender o processo de modernização da região Sudeste 
brasileira junto com as estradas de ferro, reformas urbanística 
e leis antiescravidão. 

pp. 165 - 170 

Teorias racistas e a 
imigração europeia  

Entender o processo de chegada dos imigrantes europeus ao 
Brasil durante o século XIX. 

pp. 171 - 172 

Guerra do Paraguai e 
O Exército brasileiro 

Compreender todo o processo da Guerra e suas 
consequências.  

pp. 189 - 193 

Fim da Escravidão Entender o processo de término da escravidão no Brasil com 
suas diferentes leis e várias lutas. 

pp. 195 - 199 

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

Páginas 

China Entender como o histórico filosófico e cultural do país 
construiu a sociedade e a questão do comprometimento com a 
sociedade e com as regras. 

276 e 283 e anotações. 

Economia Chinesa Compreender como o país essencialmente rural, após a 
agregação do território de Hong Kong. 

281 e anotações 

Revolução Cultural Saber como aconteceu o mudança do sistema político no país, 
e entender como essas mudanças afetaram a sociedade como 
um todo. Além disso, entender quais as influências do cenário 
político e internacional para a mudança política e econômica 
do país. 

284 a 286 e anotações 

Atual Cenário 
Econômico e Político 
Chinês. 

Entender como o país passou a ser uma das maiores 
potências produtivas do mundo, compreendendo que sua 
indústria de alta tecnologia é recente, além de ser o país com 

Anotações. 



um enorme número de exportações, inclusive sendo o país 
que mais cresce no mundo.  

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

Páginas 

1 - O Sistema 
esquelético 

 Compreender a composição dos ossos, dos músculos e das 
articulações e suas respectivas funções. 

Pág. 150, 151 e 152 

2 - As articulações Saber os tipos de articulações e dar exemplos. Pág. 153 

 3 - O Sistema muscular Conhecer as funções dos músculos e os tipos existentes. Pág. 154 

4 - O Sistema genital 
masculino 

Identificar e saber as estruturas do sistema genital masculino e 
suas funções 

Pág. 168, 169 

5 - O Sistema genital 
feminino 

Identificar e saber as estruturas do sistema genital feminino e 
suas funções 

Pág.170, 171. Exercícios do 
livro e caderno 

  7 - O ciclo menstrual e a 
fecundação 

Saber como ocorrem os fenômenos de fecundação e 
menstruação 

Pág. 178 e 179 

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

Páginas 

Simple future - Will Empregar corretamente a forma verbal will para expressar o 
futuro. 

48 a 51 

Must / Mustn´t Expressar obrigação e proibição usando must e mustn´t. 60, 61 

Conditional sentences Utilizar sentenças condicionais para expressar situações 
hipotéticas. 

54, 55 

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

Páginas 

Los Verbos Regulares 
e Irregulares del 
Condicional Simple de 
Indicativo  

Obtener conocimiento de las reglas de conjugación,  para qué 
sirve el condicional; saber expresar deseos difíciles de 
concretarse, saber dar consejos y pedir favores. 

74, 75, 76, 77 y 78 

Acentuación de 
Hiatos y Situaciones 
Hipotéticas 

Separación Silábica Pág. 79 y 80 

 


