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

(Professora Claudia) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Leitura Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações; 

- 

Capítulo 3 

Classificação da 

palavras. 

 

 

Saber classificar as palavras de acordo com o número de 

sílabas ( Monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas) 

Identificar e classificar as sílabas átonas e tônicas 

( oxítonas,paroxítonas, Proparoxítonas ) 

Páginas 39 a 43 

Páginas 44 a 46 

Caderno 

Capítulo 4 / 5 

Acentuação Gráfica  

Identificar a sílaba tônica e classificar de acordo com a regra 

de acentuação ( oxítona, paroxítona e Proparoxítona) 

Reconhecer as palavras monossílabas e suas regras ( sílabas 

átonas e tônicas) 

Páginas 53 a 59 

60 e 61 

61 a 63 

caderno 

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

 (Professor Márcia e Eliseu) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Formas planas Aplicar os conceitos de ângulos na resolução de problemas. Exercícios realizados 

das páginas 80 a 82. 

Perpendiculares e 

paralelas  

Através das noções de paralelismo e perpendicularismo 

resolver situações problema.   

Exercícios realizados 

das páginas 86 a 88. 

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

(Professora Aline) 

Indicações para 

realizar o estudo 

O ser humano em 

busca de suas 

origens 

Reconhecer a importância dos mitos, fósseis e arte rupestre 

para o estudo da origem do homem, diferenciar as teorias 

criacionista e evolucionista, definir as principais características 

dos períodos Paleolítico e Neolítico, apontar os benefícios da 

descoberta do fogo. 

Págs. 36 a 38, 41 a 45 

e exercícios págs. 46 

e 47. Revisão no 

caderno. 

Da aldeia à cidade Compreender as mudanças na vida humana resultantes do 

período de glaciação e Revolução Neolítico que resultaram 

na sedentarização. 

Págs. 50 a 55. 

Exercícios pág. 61. 

Revisão no caderno. 

Relato de memória Com base na pesquisa sobre o cientista Charles Darwin, 

produzir texto biográfico enfatizando suas principais 

descobertas. 

Págs. 38 e 39. 

Orientações e 

atividade no caderno. 

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

Geografia (Professor Ariston) 

Indicações para 

realizar o estudo 

O Planeta Terra no 

Sistema Solar 

Saber o que é o Universo e como podemos nos encontrar em 

sua imensidão. Além disso, entender como o planeta Terra se 

desenvolveu no Sistema Solar, dentro da Via Láctea. 

76 a 79 e anotações 

do caderno. 

O Planeta Terra Entender dos movimentos do planeta e quais as influências 

desses movimentos em nosso meio físico.  

80 a 85 e anotações 

do caderno. 

A História do nosso 

Planeta 

Compreender como o processo histórico do nosso planeta 

nos trouxe até os dias de hoje. Além disso, saber diferenciar 

as camadas elementares naturais (hidrosfera, litosfera e 

atmosfera) e entender que o tempo GEOLÓGICO se calcula 

diferentemente de tempo SOCIAL. 

 

88 a 92 a anotações 

do caderno. 

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



Ciências (Professora Célia e Eliane) realizar o estudo 

Cap. 8: 

Reaproveitando o 

lixo 

  Saber quais os destinos do lixo que produzimos no nosso dia a 

dia, a importância da reciclagem dos materiais e da 

compostagem 

 Pág. 108 a 116.           

Exercícios pág.117 e 118  

 Cap.9: O caminho  

da água na natureza 

Conhecer os estados físicos da água e as mudanças de estado 

físico 

    Pág. 123 e 124 

A formação da 

Chuva. O ciclo da 

água 

Saber como se forma a chuva a partir do ciclo da água na 

natureza. A umidade do ar,orvalho e a geada. 

Entender a importância da umidade do ar e a saúde 

   Pág.  125 a 131 

Umidade relativa do 

ar. O arco íris 

  Compreender a umidade relativa do ar citadas em noticiários 

de previsão do tempo. Saber a formação do arco íris. 

      Pág. 132 a 135 

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

Inglês (Professor Fábio) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Vocabulário e 

interpretação de 

textos 

Saber se expressar sobre o tema: trabalhos fantásticos. 

Vocabulário referente ao tema. 

pág. 24 a 27 +  

caderno 

Presente simples Usar presente simples nas formas afirmativa e negativa para 

falar sobre fatos. 

pág. 14 e 15 +  

caderno 

In e on Usar in e on corretamente para se referir a locais. pág. 20 

Escrita descritiva Saber usar a escrita para descrever algo. pág. 21 

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

Espanhol (Professora Adélia) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Lectura y 

comprensión de 

textos. 

Conseguir interpretar de forma concisa o texto escrito.  

Los posesivos  

(adjetivos y 

pronombres) 

Reconocer y aplicar en sus contextos específicos p. 34 a 37 

Grados de 

parentesco 

Los pronombres 

personales y verbos 

en presente de 

indicativo 

Reconocer y aplicar en sus contextos específicos 33, 38 y 39 

Bons  

Dicas de estudo: 

● Não estude na noite anterior. Estude todo o conteúdo, pouco a pouco, quando chegar em casa 

da escola todos os dias. Não adianta fazer tudo de última hora, você não terá tempo para tirar 

dúvidas. 

● Reescreva as anotações mais importantes em tópicos. 

● Estude um capítulo por vez detalhadamente, é melhor do que estudar todos de uma vez só. 

● Tente não comer demais antes de estudar, pois você pode ficar com preguiça ou cansado. 

● Faça intervalos para que o cérebro tenha tempo de absorver a informação que acabou de 

aprender. 

● Leia em voz alta, isso pode ajudar a aprender mais rápido. 

● Tenha um cronograma. 

● Não estude deitado na cama, você pode ficar sonolento. 

● Desligue a TV, o celular e feche as redes sociais. 

● Fazer atividades físicas antes de começar a estudar pode ajudar na concentração e você pensará 



nas questões com mais clareza. 

● Limpe sua mente e concentre-se!                                                                             Bons estudos!! 


