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PORTUGUÊS
Capítulo 13
 Poema visual e leitura expressiva de poemas;
 As figuras de linguagem personificação e aliteração;
 As relações de intertextualidade.
Capítulo 14
 Cartaz de campanha institucional e anúncio publicitário;
 Numerais: definição, classificação e usos;
 O emprego da letra H no início de palavras.
Capítulo 15
 Leitura e interpretação de texto;
 Os verbos terminados em –AM e –ÃO e como eles concordam com outras palavras.
Capítulo 16
 O que é sujeito e alguns critérios para identifica-lo;
 O que é predicado;
 Os sons das letras K, W e Y.
INGLÊS
LIVRO BRIGHT IDEAS 2
ACTIVITY BOOK – UNIT 7 e UNIT 8 (PÁGINA 54 ATÉ 69)
CLASS BOOK – UNIT 7 e UNIT 8 (PÁGINA 72 ATÉ 91)
 Verbos
 Objetos
 Perguntas com whose e would like
 Voabulário referente ao clima
 Vocabulário das unidades 7 e 8
 This is – these are
 I like – do you like (ing)
 Materiais escolares
 Perguntas com can you
CIÊNCIAS
 Estudar no caderno e livro SAS (Capítulos 11, 12, 13)
 Vírus, bactérias e fungos.
 Microrganismos na produção de combustíveis, fertilizantes naturais.
 Medicamentos produzidos por microrganismos.
 Microrganismos em ruminantes.
 Microbiota.
 Seres causadores de doenças.
 Doenças humanas causadas por bactérias, vírus, protozoários e vermes.
 Vacinas.
 Defesas do corpo.

MATEMÁTICA
 Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
 Perímetro.
 Área.
HISTÓRIA
 Os meios de transporte antigos e atuais.
 Os espaços de circulação e as mudanças nas paisagens.
 Os meios de comunicação.
GEOGRAFIA
 No 4º bimestre, a nota de Geografia será composta por uma atividade com consulta, sobre os capítulos 15
e 16 (vegetação brasileira e as diferentes formas da superfície terrestre e suas águas). O material de apoio
para a atividade será o próprio livro SAS.

