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CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 
* Governo Geral, páginas 148 a 151. 
* A chegada da Família Real e as mudanças ocorridas no Brasil, páginas 151 e 152. 
* Ocupação do território x transformações no meio ambiente, páginas 153 a 158. 
* As mudanças na forma de governar o Brasil, páginas 162 a 172. 
* Tempo atmosférico e clima, páginas 173 a 185. 
* A poluição gerando muitos problemas, páginas 185 a 191. 
* Sistema urinário, páginas 192 e 193. 
* República do “Café com leite”, páginas 195 a 198. 
 
MATEMÁTICA 
 Situações-problema envolvendo as 4 operações (+, -, X e :). 
* Números fracionários: frações decimais, páginas 164 a 168. 
*Números fracionários: equivalência, comparação, páginas 168 a 173 
* Polígonos e quadriláteros, páginas 178 a 183. 
* Números decimais, páginas 185 a 195; centímetros e centésimos, decímetros e            
décimos, milímetros e milésimos. 
* Medidas de superfície e medidas de comprimento, páginas 196 a 205; área e              
perímetro. 
* Medidas de massa, páginas 206 a 212; grama e miligrama. 
* Medidas de capacidade, páginas 213 a 217. 
 
PORTUGUÊS 
Gêneros textuais: Propaganda, página 146; Anúncios classificados, páginas 163 a 167;           
Classificados poéticos, páginas 169 a 174; Campanha social, páginas 187 a 192. 
* Sentido conotativo e denotativo, páginas 175  a 178. 
* Interpretação de texto. 
* Tempos verbais (passado, presente e futuro), páginas 148 a 150. 
* Tonicidade e acentuação gráfica, páginas 151 a 155. 
* Reticências, página 168. 
* Ortografia (es, essa, ez, eza), páginas 180 a 183. 
* Numeral, páginas 193 a 196. 
* Número do substantivo, páginas 197 a 199. 
* Linguagem formal e informal, páginas 200 a 202. 
* Pontuação – vírgula (vocativo), páginas 202 a 204. 
* Palavras terminadas em AM/ÃO, páginas 206 a 209. 
 
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  


