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INGLÊS 
Vocabulário: Lugares da cidade :* Livro colorido – Páginas 46, 47;  Livro preto e branco –  
Páginas 46, 51;  Caderno (Tradução do vocabulário). 
Vocabulário: Roupas e acessórios: Livro colorido – Páginas 54, 55; Livro preto e branco 
–Páginas 59; Caderno (Tradução do vocabulário) 
Vocabulário: Hobbies. Livro colorido – Página 60; Livro preto e branco – Páginas _
60, 61, 65; Caderno (Tradução do vocabulário  
 
CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

Os Biomas brasileiros 
Ambientes costeiros – páginas 28 a 30; 
Mata Atlântica – páginas 31 a 35; 
Caatinga – 45 a 48; 
Cerrado – páginas 52 a 55; 
Campos sulinos – páginas 59 e 60; 
Pantanal – páginas 62 a 64; 
Amazônia – páginas 68 a 75; 
Hidrografia do Brasil e Ciclo das águas – páginas 113 a 119; 
O império do café – páginas 128 a 131; 
O início da República – páginas 170 a 172; 
A poluição gerando muitos problemas – páginas 185 a 189. 

 

PORTUGUÊS 
Gêneros textuais 
Textos instrucionais – página 35; 
Textos informativos notícia e reportagem páginas 82, 104 e 107; 
Textos publicitários propaganda  anúncios - página 146; 
Ortografia 
Ortografia es, esa, ez, eza - páginas 180 a 183; 
Gramática 
Encontros vocálicos – páginas 44 a 48; 
Encontro consonantal e dígrafo – páginas 71 e 72; 
Substantivo próprio comum – páginas 87 a 90; 
Substantivo primitivo e derivado – páginas 91 e 92; 
Substantivo coletivo – páginas 92 a 95; 

 

MATEMÁTICA 
Números romanos – páginas 9 a 14; 
Unidade de medida de comprimento (metro e centímetro) - páginas 42 a 46; 
Unidade de medida de massa (kg e g) - páginas 47 a 49; 
Unidade de medida de tempo – páginas 72 a 81; 
Corpos redondos e poliedros – páginas 97 a 102; 
Frações – página 163 a 173; 
Área e perímetro – páginas 196 a 205; 



Situações – problema envolvendo as quatro operações matemáticas (adição,         

subtração, multiplicação e divisão). 


