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ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DA 
PROVA 

 
CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 
 

 
REFERENCIAL 
PARA ESTUDO 

Matemática Matemática 

 
 
 
 
 
 

13/06 
 

- Espaço e forma. 

1. Figuras geométricas 

planas; 

2. Figuras geométricas 

congruentes; 

3. Montando e 

desmontando caixas; 

- Ampliando a sequência 

numérica. 

1. Depois do 999, que 

número vem? 

Unidade 4 páginas 

100 a 

131 

 

Unidade 5 páginas 

132 a 

140. 

 

Estudo no caderno 

Livro: Lição de casa 

páginas: 36 a 42. 

Ciências da 
Natureza 

Ciências 

 
 
 
 
 
 

14/06 

- A diversidade de animais. 

1. Locomoção, alimentação 

e cobertura do corpo. 

- Agrupando os animais. 

1. Animais: vertebrados 

e invertebrados. 

2. Animais: Nascimento e 

Desenvolvimento 

- É pé de quê? 

1. Partes das plantas; 

2. Germinação das 

sementes 

Unidade 3 

Páginas 46 a 71. 

 

Unidade 4 

Páginas 74 a 78. 

 

 

Estudo no caderno 

Livro: Lição de casa 

páginas: 25 a 34. 

Ciências 
Humanas 
 

História 

 
 
 
 

 
 

15/06 

- Cultura, patrimônio e 

memória. 

1. Patrimônio material 

2. Patrimônio Imaterial 

3. Patrimônio natural 

-  Marco Histórico de 

cidades Brasileiras. 

- História e Memória em 

cidades do Brasil. 

- Comunidades e modos de 

vida. 

Unidade 2 

Páginas: 28 a 

61. 

Unidade 3 

Páginas 64 a 67. 

Estudo do caderno. 

Livro: Lição de casa 

páginas: 26 a 36 

Geografia 

 
 

 
 
 

20/06 

- Ser humano e paisagens. 

- Como as pessoas 

modificam as paisagens? 

- Exploração dos recursos 

naturais. 

- Paisagens do Campo. 

1-Campo transformações 

nas paisagens do campo. 

2- Produção no campo. 

Unidade 4  

Páginas: 58 a 77. 

Lição de casa 

páginas: 38 a 40. 

Unidade 5 

Páginas: 80 a 99. 

Lição de casa 

páginas:41 a 46. 

Estudar pelo 

caderno. 



 

 

Linguagens 
 

Língua Portuguesa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21/06 

- Características do e-mail 

- Características da carta 

- Número do substantivo: 

singular e plural 

- Grau do substantivo: 

aumentativo e diminutivo 

- Pontuação: ponto final, 

ponto de exclamação, ponto 

de interrogação e pontuação 

em diálogo. 

- Dígrafos- Ch, lh, nh e H 

inicial. 

- Noticias: estrutura e 

características 

- Legenda 

- Fábulas 

- Adjetivos 

- Palavras com C ou Q 

- Palavras com g ou gu 

Unidade 3 

Mensagens pra lá, 

mensagens 

pra cá páginas 

80 a 92. 

 

Unidade 4 

Tem alguma 

notícia? 

Páginas: 114 a 

136 

Língua Inglesa 

 
 
 
 
 

Semana de 
22 a 28/06  

UNIT 04: The Market  
- Vocabulary: food (grapes, 
beans, bread, lemons, 
tomatoes, fish, eggs, 
mangoes, watermelons, 
potatoes); 
- Grammar:  Would you like 
a (potato) / some (bread)? 
Yes, please. / No, thank you. 
Are there any (pears) in the 
(fridge)? Yes, there are. / 
No, there aren´t any. 
Is there any (bread) in the 
(basket)? / Yes, there is. / 
No, there isn´t any; 
 

Páginas 46 a 55 do 
“student´s book” e 
“workbook”. 
 
- Review activity. 
 

Observação: Lembramos que o educando, além de estudar pelos livros, deverá estudar também pelos 
cadernos e fichas de atividades. Ressaltamos que o mesmo conteúdo mediado de forma presencial, é 
aplicado na prova, porém 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.  
As avaliações em segunda chamada, AV1 2º trimestre, serão realizadas entre os dias 4 a 8 de julho, no turno 
oposto a aula do estudante. 

Bons estudos! 

 


