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

(Professora Claudia e Vanessa) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Regência Verbal- 

Cap. 3 

Compreender o que é regência verbal; Distinguir as 

regências de alguns verbos que causam dúvidas na Língua 

Portuguesa; Como empregar a preposição quando o 

complemento do verbo é uma oração. 

Anotações da aula 

(caderno) 

Tabela de verbos 

p.89,90 e 91 

Exercícios  (1 ao 4) p. 

92, 93 e 94 

Regência Nominal- 

Cap 3 

Entender o que é regência nominal; compreender quais são 

as regências mais comuns de alguns substantivos e 

advérbios; como empregar a preposição na regência 

nominal quando o complemento do nome é uma oração. 

Anotações da aula 

(caderno) 

Tabela de adjetivos e 

substantivos p.98 

Exercícios  (1 ao 4) p. 

100 e 101 

Emprego de porque, 

por que, porquê e 

por quê. - Cap 3  

Compreender e distinguir os usos dos porquês. p. 102 e 103  

Exercícios 1 e 2 p. 103 

e 104 

Texto Argumentativo Produzir um texto argumentativo, defendendo o ponto de 

vista sobre um assunto de forma organizada e legítima. 

Tabela de tipos de 

argumentação 

entregue em sala 

(caderno) 

Anotações da aula 

Análise e produção 

de argumentação 

feitas em aula.  

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

 (Professores Márcia e Eliseu) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Equações Resolver equações aplicando os procedimento de isolar a 

incógnita, por fator comum e fatoração. 

Exercícios realizados 

das páginas 65 e 66, 

70 e 71, 74 e 75 e 

supertestes da pg 77. 

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

(Professor João) 

Indicações para 

realizar o estudo 

O nascimento e a 

consolidação  da 

República  

Identificar as principais características do regime 

republicano implantado no Brasil, analisando suas 

permanências e rupturas, sociais, políticas e econômicas.  

pp. 32 - 37 

As lutas populares 

contra a República 

Compreender as formas de organização dos principais 

movimentos sociais do início da República e suas respectivas 

lutas. 

pp. 39 - 48 

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

Geografia (Professor Ariston) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Formação dos 

Estados Unidos 

Entender como o tipo de colonização nos Estados Unidos 

definiu o desenvolvimento social e econômico do país. 

Saber também como a Independência e a Guerra da 

Secessão definiram os rumos do país até os dias de hoje.  

96 e 97 e anotações. 

A presença Norte 

Americana no 

Compreender como acontecimentos históricos levaram os 

Estados Unidos a uma supremacia cultural, econômica e 

98 e 99 e anotações 



Mundo política no mundo, além de expandir suas empresas no 

mundo, na forma de multinacionais. 

O Espaço Urbano 

Industrial dos 

Estados Unidos 

Saber como se dividem as atividades de trabalho no 

território dos Estados Unidos e onde se concentram as 

atividades industriais e financeiras do país. 

100 a 102 e 

anotações. 

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

Ciências (Professora Célia e Eliane) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Química: Cap. 2: 

Reações química e 

teoria de Dalton 

Conhecer os conceitos de  uma reação química e alguns 

exemplos que podem compor um sistema. 

Pág. 33 e 34 

Reagentes e 

produtos.  

Substâncias simples e 

compostas 

    Saber a diferença entre reagentes e produtos em 

uma equação química. 

Saber a diferença entre substâncias simples e 

compostas   

Pág. 33 a 39 

Lei da conservação 

da Massa e Lei das 

proporções 

constantes 

Saber os conceitos da lei de Lavoisier e de Proust   Pág. 39, 40 e 41. 

Exercícios do caderno 

Física: Cap.9: 

Cinemática 

 Conceitos 

introdutórios da 

Mecânica 

  Conhecer as unidades de medidas de comprimento, 

espaço   e tempo. Conceituar referencial, movimento,  

repouso, móvel e trajetória 

Pág. 168, 169 e 170 

Velocidade média e 

instantânea.   

      Movimento 

Uniforme e variado 

  Saber calcular a velocidade média de um corpo a 

partir de fórmula. Distinguir Movimento uniforme e 

movimento variado. 

 

Pág. 170, 171 

Aceleração, queda 

livre e aceleração da 

gravidade 

Saber calcular aceleração de um corpo a partir de fórmula. 

Compreender queda livre e aceleração da gravidade 

Pág. 172, 173 e 174. 

Exercícios do caderno 

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

Inglês (Professor Fabio) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Leitura, 

interpretação de 

texto e vocabulário 

Conseguir entender as principais ideias passadas por um 

texto, bem como identificar informações e palavras 

específicas pelo seu contexto. 

pág. 28 a 35 

Used to Utilizar o used to para se referir a hábitos no passado. pág. 32 a 35 

Advérbios de modo Saber utilizar corretamente os advérbios de modo. pág 28, 29 

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

Espanhol (Professora Adélia) 

Indicações para 

realizar o estudo 

Leitura, 

interpretação de 

texto e vocabulário 

Conseguir entender as principais ideias passadas por um 

texto, bem como identificar informações e palavras 

específicas pelo seu contexto. 

 

Vocabulario de 

objetos de sorte 

Reconocer y aplicar en sus contextos específicos. p. 55 

Presente de subjuntivo 

regular e irregular, 

forma y uso 

Reconocer y aplicar en sus contextos específicos. 56 a 60 y los ejercicios y 

anotaciones del 

cuaderno. 

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!! 


