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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 1 

Conhecendo as 

palavras 

-Verbete 

-Sinônimos e 

antônimos 

-Parônimos e 

Homônimos 

-Sentido Figurado 

-Trocadilho 

Saber que determinadas palavras possuem diferentes significados;  

Identificar as palavras que possuem significados parecidos; 

Reconhecer as palavras com sentido contrário ou oposto; 

Compreender as palavras parecidas na escrita e na pronúncia, 

com significados diferentes; 

Saber que algumas palavras possuem a mesma pronúncia, mas a 

escrita e significado são diferentes; 

Reconhecer os trocadilhos é que eles possuem efeito humorístico; 

Identificar o sentido figurado em diferentes contextos; 

Páginas  

11 a 21 

Capítulo 2 

As palavras e os 

sons que formam 

as palavras. 

-Fonema e Letra 

-Dígrafo 

- Vogais, 

semivogais e 

consoantes. 

Reconhecer os sons que usamos para formar as palavras; 

Identificar quando duas letras são usadas para representar um 

único fonema; 

Saber que um fonema pode ser representado por diversas letras 

vogais, semivogais e consoantes 

 

 

Páginas  

29 a 35 

Produção 

Conto 

Maravilhoso 

Produzir utilizando as características do gênero estudado.  caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 

 (Professores Márcia e Eliseu) 

Páginas 

Valor posicional 

dos algarismos no 

sistema indo-

arábico 

Realizar interpretação de valor numérico no ábaco  Exercícios no 

caderno 

Bloco retangular Compreender conceitos geométricos: faces, arestas e vértices 

(cubo e bloco retangular) e planificações 

Pág. 16 a 21 

e exer no caderno 

Tratamento da 

informação 

Organizar uma tabela, representação em gráfico e interpretação 

de dados contidos nos gráficos. 

Página  

22 a 26 

Cálculo mental Efetuar as quatro operações através de cálculo mental (efetuar o 

registro)  

Página 30 a 36 e 

ex extras no 

caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  

(Professora Aline) 

Páginas 

Por que estudar 

História 

Compreender o que é História, suas razões e principal objeto de 

estudo. 

P. 12 a 14. 

Exercícios p. 20  

Fontes Históricas Definir e levantar exemplos de fontes históricas. P. 15 a 17. 

Exercícios p. 20 

Calendário e 

tempo 

Reconhecer o calendário como um instrumento cultural de 

contagem do tempo. Definir o que é tempo cronológico e 

P. 25 a 29. 

Exercícios p. 32 



cronológico retomar as regras para converter anos em séculos. 

Tempo histórico Identificar os períodos históricos e seus respectivos 

acontecimentos.  

P. 29 a 31. 

Exercícios p. 32 

Autobiografia Utilizar a sequência de produção autobiográfica para 

elaboração de conto maravilhoso. 

Atividade no 

caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  

Geografia (Professor Ariston) 

Páginas 

Espaço e 

paisagem  

Identificar as diferenças entre espaço natural e geográfico, além 

de saber como se caracterizam as paisagens geográficas e quais 

são as influências humanas nas modificações do nosso espaço 

físico. 

14 a 19 

Lugar e território Entender como se compõem os elementos para que um “lugar” 

seja identificado como tal. Compreender também como se 

caracteriza um território e como podemos estabelecer seus limites 

e leis. 

22 e 23; 26 a 28 

Orientação e 

Localização no 

espaço 

geográfico 

Saber os diferentes tipos de formas para nos localizarmos no 

espaço geográfico, além de compreender a função de nossas 

referências “imaginárias” no planeta. 

36 a 41; 42 a 45 

Do desenho ao 

mapa e a 

representação 

gráfica do relevo 

Saber dos diferentes tipos de mapas e representações do 

planeta, além de identificar todos os elementos presentes para a 

leitura de um mapa ou representação gráfica. 

54 a 62; 66 e 67 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  

Ciências (Professora Eliane e Célia) 

Páginas 

 Nosso planeta e os 

recursos minerais 

   Identificar as camadas da Terra 

Saber como é a Terra por dentro 

66, 67 

Rochas 

magmáticas 

 

Compreender o processo de formação de rochas vulcânicas, 

plutônicas  

67, 68 

Vulcões no mundo Compreender como os vulcões expelem as lavas 68 

Rochas são 

formadas por 

minerais 

Compreender como são formados os minerais 69 

Rochas 

sedimentares 

Identificar os processos de intemperismo, erosão e formação de 

fósseis na formação de rochas sedimentares e seus exemplos de 

rochas  

69 

Rochas 

metamórficas 

Identificar os processos na formação de rochas metamórficas e 

seus exemplos 

70, 71 

Aplicações da 

argila 

 

Compreender a importância da argila no nosso cotidiano 72, 73 

Minerais usados em 

decoração 

Reconhecer os exemplos de aplicações da argila 73 

Ferro / Alumínio/ Vidro/ 

Ouro 

Reconhecer as fontes de minérios de ferro, de alumínio; a 

obtenção e fabricação do vidro e do ouro; reconhecer que são 

recursos não renováveis 

74 a 77 



  

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  

Inglês (Professor Fabio) 

Páginas 

Vocabulário e 

interpretação de 

textos 

Saber se expressar sobre o tema: cidades e diferentes tipos de vida 

na cidade. Vocabulário referente ao tema. 

8 a 17 + conteúdo 

do caderno 

Presente simples Usar presente simples nas formas afirmativa e negativa para falar 

sobre fatos. 

14 e 15 + 

conteúdo do 

caderno 

Se apresentando Saber se expressar passando informações como seu nome, sua 

idade, coisas que gosta e que não gosta. 

Conteúdo 

apresentado pelo 

professor e pelos 

alunos em sala 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de  

Espanhol (Professora Adélia) 

Páginas 

Nombres y apellidos 

ficha de inscripción 

Orden de los apellidos maternos y paternos 

Cómo rellenar una ficha de inscripción 

12,13 

Datos personales, 

tratamiento formal 

e informal 

Saber reconocer los datos personales y la diferencia entre los 

tratamientos 

10,11,12,13,14,15,16,

17y 18 

 


