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16/ 04/2019 

LINGUAGENS E 
CIÊNCIAS HUMAMAS - 

PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação de texto; 

Substantivos e adjetivos; 

Palavras primitivas e derivadas; 

Sílaba Tônica; 

Classificação quanto à sílaba tônica; 

Ortografia: uso do S e Z. 

*Livro páginas 18 a 23; 36 a 39; 51 

a 56; 70 e 71 e caderno. 

HISTÓRIA 

 

Unid. 2 - Vivendo em cidades: 

- 1 Capítulo: A cidade e seus 

lugares; Um lugar de uma cidade; 

- 2 Capítulo: Lugares de feiras; 

- 3 Lugares de Mercado; As feiras e 

os mercados de antigamente. 

*Livro páginas 26 a 51 e caderno. 

GEOGRAFIA 

 

Unid. 2 - Terra no espaço: 

- 1 Capítulo: O planeta Terra; A 

constituição da Terra; Alguns mitos 

sobre o surgimento do mundo; 

- 2 Capítulo: Localização na Terra; 

Paralelos e meridianos; 

- 3 Capítulo: Movimentos da Terra; 

Translação; Rotação. 

*Livro páginas 26 a 35 e caderno. 

 

2 

 
 
 

22/04/2019 

MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

MATEMÁTICA 

Pirâmide e cubo (faces, arestas e 

vértices); 

As quatro operações; 

Situações problema envolvendo as 4 

operações; 

Seu problema agora é; 

Os nomes na adição; 

Adição com agrupamento; 

Decompor para multiplicar; 

A metade e a metade da metade; 

O metro e as frações do metro; 

Leitura e interpretação de gráficos. 

*Livro páginas 45 a 65 e caderno. 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

Viver na caatinga; 

O grupo dos peixes; 

Os anfíbios e os répteis; 

Germinação; 

Os ambientes. 

*Livro páginas 24 e 25 e 28 a 43 e 

caderno. 
Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova cobra o 
mesmo conteúdo, mas as questões e os textos devem e são diferentes. 
 

ATENÇÃO:  
Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de documento comprobatório. 
Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em até 48 horas após o dia 
da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida, na secretária da escola..  
A avaliação em segunda chamada, AV2 1° trimestre, será realizada no dia 30/ 04 /19, no turno oposto a aula do estudante. 

Bons estudos! 

 


