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PORTUGUÊS
Capítulo 13
 Textos instrucionais;
 Leitura e interpretação de texto;
 O emprego da letra H e os dígrafos CH, LH, NH, RR e SS.
Capítulo 14
 Poema visual;
 Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação;
 Tipos de frases: negativa, afirmativa, interrogativa e exclamativa;
 O emprego de M antes de P e B.
Capítulo 15
 Textos de reclamação;
 O uso de verbos no passado;
 Os pronomes pessoais e possessivos.
Capítulo 16
 Gráficos;
 Pronomes demonstrativos;
 O emprego de esta e está.
CIÊNCIAS
Capítulo 13
 Os planetas do Sistema Solar;
 O que são as constelações;
 Lua – as fases da Lua.
Capítulo 14
 O que é solo;
 Usos do solo pelo ser humano;
 A vida no solo;
Capítulo 15
 A composição e as características do solo;
 A água no solo e a formação do húmus.
Capítulo 16
 A importância do solo para as plantações, a criação de animais e a extração de minérios;
 A agricultura sustentável;
 A mineração e seus efeitos sobre o solo;
 O lixo que produzimos e sua relação com o solo.

HISTÓRIA
Capítulo 13
 As Unidades de Conservação Ambiental e suas características;
 Alguns órgãos responsáveis pelas Unidades de Conservação.
Capítulo 14
 Alguns festejos brasileiros: Bumba meu boi, Festival de Parintins, Marabaixo, Festa Nacional da Uva, Kuarup, Maracatu, Folia de Reis e Festival de Outono.
Capítulo 15
 O que são patrimônios históricos;
 Por que é importante preservar os patrimônios;
 Alguns patrimônios brasileiros.
Capítulo 16
 O que são cidades históricas;
 Cidades históricas que são patrimônios mundiais: Ouro Preto e Paraty.
GEOGRAFIA
Capítulo 13
 O que é vegetação e a sua importância para a qualidade da água;
 A classificação das plantas por seu porte.
Capítulo 14
 As características do solo;
 Problemas causados ao solo pela ação humana;
 Formas de cuidar do solo.
Capítulo 15
 O ar e o vento;
 Os usos do ar pelo ser humano;
 A poluição do ar.
Capítulo 16
 A coleta e o destino do lixo no Brasil;
 Algumas ações para a redução do lixo e do consumo.
INGLÊS
LIVRO BRIGHT IDEAS 1
ACTIVITY BOOK – UNIT 7 e UNIT 8 (PÁGINA 54 ATÉ 69)
CLASS BOOK – UNIT 7 e UNIT 8 (PÁGINA 72 ATÉ 91)
 Roupas / wearing
 Tipos de cabelo / glasses
 Perguntas com: have got / has got
 fases da vida em inglês
 Adjetivos e mobília
 Preposições / there is – there are
 Partes de um casa
 Vocabulário das unidades 7 e 8

MATEMÁTICA
 Medida de capacidade: litro e mililitro.
 Medida de massa: quilograma e grama.
 Polígonos.
 Simetria.
 Divisões.

