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ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DA 
PROVA 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

(COM REFERENCIAS 
PARA ESTUDOS) 

 
REFERENCIAL PARA 

ESTUDO 

Matemática  MATEMÁTICA 

     

09/11/2020 

(Segunda-

feira) 

 
As quatro operações 
(adição, subtração, 
multiplicação e divisão). 
Os nomes na 
multiplicação. 
Estimando e dividindo. 
Construindo sólidos 
geométricos. 
Medidas de massa. 
Separando sólidos e 
poliedros. 
Duas frações 
importantes. 
Resolução e situações 
problema. 
 

Livro página 167. 
Livro página 168 a 
171. 
Livro páginas 172 a 
175. 
Livro páginas 176 a 
179. 
Livro páginas 180 a 
184. 
Livro páginas 187 a 
190. 
Caderno de 
Matemática. 

Ciências da 
Natureza 

CIÊNCIAS 

10/11/2020 

(Terça-

feira) 

 
O ar que envolve a terra 
e o ar em movimento. 
Unidade 7 - A previsão 
do tempo. 
A energia nos seres 
vivos – Um exemplo de 
transformação de 
energia. 
As plantas produzem 
alimento. 
 

Livro páginas 102 a 
115. 
Livro páginas 120 a 
135. 
Livro páginas 138 a 
140. 
Livro páginas 141 a 
148. 

 
 
 
 

Ciências 
Humanas 

 
 
 

HISTÓRIA 

   

11/11/2020 

(Quarta-

feira) 

 

 
Histórias de uma cidade 
Outras histórias de 
cidades – Histórias de 
candangos e 
brasilienses (As capitais 
do Brasil). 
Histórias de gente 
trabalhando. 
Trabalhos de ontem, 
trabalhos de hoje. 
 

Livro páginas 102 a 
109. 
Livro páginas 116 a 
127. 
Livro páginas 130 a 
137. 
Livro página 138 a 
142. 
 

 
 

Linguagens 
 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12/11/2020 
(Quinta-

feira) 

 
Leitura e interpretação 
de texto. 
Acentuação. 
Palavras terminadas em 

Livro páginas 189 e 
190. 
Livro páginas 197 e 
198. 
Livro páginas 203 a 



 
 

-ão. 
Poema, verso e estrofe. 
Variação linguística. 
As letras S e Z no fim 
das palavras. 
 

207. 
Livro páginas 210 a 
212. 
Livro páginas 219 a 
221. 

  
 
 
 
 

    Ciências 
Humanas  

 
 
 
 
 

Geografia 

 
 

13/11/2020 
(Sexta-

feira) 

 

 
Os brasileiros. 
Características da 
sociedade. 
Os brasileiros: Trabalho 
e educação. 
As comunidades 
tradicionais: Quem são? 
A diversidade nas 
comunidades 
tradicionais. 

Livro páginas 102 a 
105. 
Livro páginas 106 a 
111. 
Livro páginas 114 a 
116. 
Livro páginas 120 a 
125. 
Livro páginas 126 a 
132. 
 

  
 

Linguagens 

 
 

INGLÊS  

 
16/11/2020 
(Segunda-

feira) 

Unidade 6 
- Habits ( atividades do 
dia a dia )  
- I like e I don’t like  
Unidade 7 
- números de 50 a 100  
- Calcular ( adição, 
subtração e 
multiplicação )  
- There is – singular e 
There are – plural  
Unidade 8 
- Meses do ano 
- Números ordinais  
- preposições ( In, On e 
At )  

 

Livro páginas 52 e 53 
Livro página 54 
Livro página 63 
Livro páginas 64 e 65 
Livro página 64 
Livro páginas 71 e 72 
Livro página 73 
Livro página 74 
Estudar pelo livro, 
folhas atividades A4 e 
formulários. 
 

 
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 
híbrida, 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 3° trimestre, serão realizadas entre os dias 23 a 27 de 
novembro, no turno oposto a aula do estudante. 

Bons estudos! 

 

 

  

 


