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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. 
 

- 

Adjunto Adnominal Identificar o termo na oração, sabendo classificar 
corretamente a função de adjunto adnominal, desempenhada 
pelas classes de palavras ( adjetivos, locuções adjetivas, 
artigos, pronomes e numerais). 

Páginas 146 a 157 
Caderno 

Tipos de Predicado  Predicado Verbal: Identificar e classificar  o predicado através 
do verbo significativo ( VI, VTD, VTI, VTDI) 
Predicado Nominal: Identificar e classificar o predicado através 
do verbo de ligação. 
Reconhecer em diferentes contextos a diferença entre 
Predicado Nominal e Predicado verbal. 
 

Páginas 162 a 173 
Caderno 

Produção: Gênero 
Narrativa de viagem 

Escrever com coesão e coerência, utilizando os recursos do 
gênero e a proposta solicitada, seguindo o estilo do livro 
paradidático: Volta ao Mundo em 80 dias.. 
 

Apostila de produção 
Livro Paradidático 
Caderno de produção 

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

Páginas 

Tratamento da 
informação 

Interpretar gráficos, tabelas e percentuais e dados estatísticos 
em geral. 

270 a 276. 

Razões e 
porcentagem 

Calcular e interpretar razões entre grandezas 276 a 281. 
Atividade de apoio. 

Chance ou 
probabilidade 

Adquirir noções de probabilidade para resolução de 
problemas. 

281 a 289. 

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

Páginas 

Africanos na colônia 
portuguesa 

Identificar a escravidão africana, desde o tráfico até a chegada 
na colônia, apontando as condições de trabalho, vida e as 
formas de resistência. 
 

Texto p. 181, 186-187, 190-
192, 194; Exercícios 
selecionados p. 199. 

A produção de açúcar 
e os holandeses 

Compreender a estrutura, economia e sociedade de engenho 
no Nordeste Colonial. Identificar razões da invasão holandesa e 
consequências do processo de expulsão. 
 

Texto p. 204-208, 211-213; 
Exercícios selecionados p. 
219. 

Expandindo as 
fronteiras na América 

Diferenciar missões, bandeiras e compreender a importância 
dessas expedições para a ocupação do território brasileiro. 
 
 

Texto p. 240-243, 246-247; 
Exercícios selecionados p. 
249. 

Deslocamentos 
populacionais 

Utilizar as etapas desenvolvidas em aula para elaborar uma 
narrativa em versos (cordel) sobre os deslocamentos 
populacionais ocorridos durante a história e seus resultados 
para a formação da nossa identidade. 
 

Textos e atividades págs. 
225-227; 269-271. 

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

Páginas 



Região Sul Entender como funcionou o processo de ocupação da Região, 
compreendendo que os imigrantes que lá ficaram, construíram 
uma cultura muito marcante e específica. 
Saber também o porquê a população sulista é a mais 
identificada com o patriotismo e como isso se reflete em sua 
organização política/Social.  
Compreender também como se constitui a economia dos 
Estados que compõem essa Região. 

257-258 e principalmente 
anotações e resumos. 

Região Norte Compreender o histórico da região e entender como a sua 
ocupação histórica refletiu em sua densidade demográfica e 
na organização indígena. 
Saber também como funciona a economia local e a questão 
da floresta Amazônica ser uma área de preservação ambiental 
protegida. 
Entender também o porquê um enorme pólo industrial se 
formou em um local onde não havia praticamente nada. 

269 a 276 e principalmente 
anotações e resumos. 

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

Páginas 

1 - A raíz Entender as funções das raízes para as plantas, suas partes e 
alguns tipos de raízes existentes. 

Pág. 132, 133 e 134 

2 - O caule Entender o caule das plantas e suas funções. Identificar suas 
partes e alguns tipos de caules existentes. 

Pág. 135, 136 e 137 

3 - A folha Saber as funções das folhas para as plantas, suas partes e 
estruturas e alguns tipos de folhas existentes. 

Pág. 138, 139 e exerc. Pág. 
140 

4 - A flor Reconhecer a função principal da flor. Distinguir gineceu de    
 androceu. Entender a polinização e a definição de fecundação 

da flor. 

Pág. 142 e 143 

5 - O fruto Entender o fruto das angiospermas e suas funções. Identificar 
suas partes e alguns tipos de frutos existentes. 

Pág. 144 e 145 

6 - A semente  Conhecer a origem das sementes, suas estruturas e cada   
  função. Compreender germinação, dispersão das sementes e os 

agentes. 

Pág. 146 e 147. Exerc. Pág. 
148 

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

Páginas 

Passado do verbo to be Empregar corretamente o passado do verbo to be para se 
referir aos verbos ser e estar. 

70,71 

Passado simples Saber se expressar corretamente usando os verbos regulares 
e irregulares no passado nas formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

80 a 85 + exercícios e 
regras do caderno 

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

Páginas 

Verbos em Pretérito 
Pluscuamperfecto do 
Indicativo 

Conjugar os verbos em pretérito pluscuamperfecto, bem 
como, saber utilizá lo em frases. 

99 a 102 + exercícios no 
caderno 

Narrar um conto - 
Produção Escrita 

Escrever um pequeno conto, como o que já fizemos em sala 
de aula. 

103 a 104  + exercícios no 
caderno 

 


