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09/08 
Sexta-feira 

Ensino Religioso: 
Conteúdos: Narrativa da criação (afro-brasileiro) 
harmonia da criação; O olhar de Jesus para a criação; 
irmã-água – quere o bem. 
Habilidades: dispor-se à contemplação do Universo, 
percebendo sua harmonia; perceber a relação de Jesus 
com a natureza; dar graças ao dom precioso da água. 

12/08 
Segunda-feira 

Música: – Livro páginas 42 a 53 – Clave de sol; figuras 
musicais (semibreve, mínima e semínima); figura das 
pausas; sinais de alteração (sustenido, bemol e 
bequadro); Acordes do violão; Ritmo para tocar violão. 
Músicas “Escravos de Jó” e “Ciranda, cirandinha”, “o Sol”. 
Habilidades: Identificar notas musicais no pentagrama; 
reconhecer cifras -acordes musicais; acompanhar 
músicas com o violão 

13/08 
Terça-feira 

Português: Estudar o livro de Língua Portuguesa 
(EDEBÊ) – página 83 a 125 
Conteúdos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Leitura e interpretação de narrativa de aventura e/ou 
roteiro de filme; 
- Verbo e concordância verbal; 
- Linguagem oral e escrita; 
- Tonicidade e acentuação das proparoxítonas; 
- Letras U e L; 
- Tempos verbais; 
- Travessão e parênteses; 
- Tem e têm, vem e vêm; 
- Produção textual: Narrativa de aventura.  

14/08 
Quarta-feira 

Inglês: Unidade 4 
Livro de sala- colorido 
Página: 34 e 35.  vocabulário  - cidade  
Livro de tarefa. 
Página:  34 ,35 ,37 exercise - 7 
Página:  39- Do you remember.  

 

15/08 
Quinta-feira 

Port. Gramática: Estudar o livro de Gramática (FTD) – 
páginas 108 a 153 
Conteúdos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Classes gramaticais: artigo; 
- Substantivos: comum, próprio, coletivo, primitivo, 
derivado, simples e composto; 
- Gênero do substantivo: epiceno, comum de dois e 
sobrecomum; 
- Número do substantivo; 
- Grau do substantivo; 
- Uso do dicionário. 

19/08 
Segunda-feira 

Matemática: 

Conteúdos: Ângulos: ideia de giro; polígonos regulares e 

irregulares; simetria de reflexão em polígonos e figuras; 

Medidas de tempo: Década, século, milênio, intervalos de 

tempo; Números fracionários: significado dos termos das 

frações; leitura e escrita; equivalência de frações; 

comparação de frações; frações de quantidades; tipos de 

frações: próprias e impróprias. 

Habilidades: Relacionar o giro a uma fração; identificar o 

ângulo reto como o giro de ¼ de volta; identificar 

polígonos regulares e irregulares; identificar polígonos 

pelo número de lados; identificar eixos de simetria; 

reconhecer a quantidade de anos relativos ao período de 

uma década, um século e um milênio; identificar o século 

a que pertence um determinado ano; explorar o 

significado dos termos das frações; explorar situações 

envolvendo o cálculo da fração de uma quantidade; 

explorar a equivalência de frações; identificar frações 

próprias e impróprias. Páginas 109 a 145. 

21/08 
Quarta-feira 

CHN:  Estudar caderno e o livro da Edebê – páginas 117 

a 150. 
Conteúdos: Movimentos Sociais no Brasil;  Divisão 
regional brasileira (características, siglas, estados e 
capitais);  Poderes que governam o Brasil: Executivo, 
Legislativo e Judiciário; Sistema Nervoso. 

22/08 
Quinta-feira 

PROVA GERAL 

 


