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Data Disc.

Objetivos

Onde encontrar

Língua Portuguesa

31/10/2017
terça-feira

Ler e entender poema e narrativa humorística.
Identificar sentidos específicos assumidos por palavras e expressões em diferentes
contextos de uso ou gêneros textuais.

Apostila páginas: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
21, 22, 27 e 28.

Identificar classes de palavras: substantivo e adjetivo.

Apostila páginas: 29, 30 e 31.

Diferenciar substantivo próprio e substantivo comum.

Apostila páginas: 32, 33 e 34.

Aprimorar o conhecimento da ortografia: uso de r e rr.
Apostila páginas: 15, 16, 77, 34 e 80.

Como estudar
Pratique leituras diárias. Ao ler um texto,
preste atenção aos fatos e releia para
melhor compreensão. Relate o que
entendeu e ouça opiniões sobre o assunto
tratado. Preste atenção aos enunciados
das questões. Use o dicionário para
pesquisar palavras desconhecidas e faça
o registro dos significados, assim ampliará
o seu vocabulário. Rever algumas
atividades e realizar outras similares.

Produção Textual
História
Matemática
Ciências

13/11/2017
segunda-feira

09/11/2017
quinta-feira

08/11/2017
quarta-feira

07/11/2017
terça-feira

Aprimorar o conhecimento da ortografia: palavras com sc, x, ss e z.

Elaborar ficha biográfica à partir de textos sobre autores.

Apostila páginas: 16, 17, 18, 19 e 20.

Compreender o conceito de democracia.
Entender a importância da participação do povo nas decisões políticas de um país.
Conhecer alguns trechos da Constituição de 1988.

Apostila páginas: 89 até 100.

Conhecer alguns trechos da Constituição de 1988 que tratam de leis em relação aos
indígenas.
Apostila páginas: 102 até 112.
Refletir sobre aspectos da situação atual dos indígenas.
• Determinar os fatores primos de um número pelo processo da árvore de fatores.
• Determinar o maior divisor comum de um ou mais números.
• Determinar o menor múltiplo comum de dois ou mais números.

Apostila 4, p. 201 até 212

• Explorar frações equivalentes.
• Comparar frações utilizando o conceito de equivalência.
• Realizar adições e subtrações com frações de mesmo denominador.

Apostila 4, p.213 até 232

• Resolver problemas.

Apostila 4, p.238 até 243

• Entender a puberdade como a fase que prepara o ser humano para o
desenvolvimento físico e psicológico da sexualidade.
• Conhecer as principais modificações físicas do corpo durante a puberdade.
• Compreender a ação do hormônio de crescimento no corpo humano.
• Reconhecer as alterações que acontecem na voz durante a puberdade.
• Compreender as modificações que ocorrem na pele devido à ação hormonal.

Apostila 4 , p. 297 até 309

• Conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema genital humano.
• Compreender o conceito de gameta e seu papel no processo de reprodução.
• Compreender o processo de ovulação.
• Entender o que é menstruação.
• Reconhecer os hormônios envolvidos na reprodução humana.
• Relacionar ciclo menstrual feminino, fertilidade sexual, menstruação e gravidez.

Apostila 4 , p. 310 até 319

Geografia

14/11/2017
terça-feira

Leia atentamente os textos, relate e ouça
opiniões. Escreva resumos e faça
esquemas dos assuntos estudados, para
novas leituras e melhor entendimento.

Estude sem pressa, releia e refaça os
exercícios em folhas avulsas. Explique
para um adulto suas conclusões e
raciocínio. Crie você mesmo situações
semelhantes as estudadas em sala.
Procure em livros e na internet novos
exercícios e faça-os, dedique-se e terá
bons resultados

Faça resumos, grife, visualize e analise
imagens para apreensão de textos, releia
os conteúdos, refaça os exercícios,
explique os conteúdos para um adulto..

Identificar a divisão política da região Norte.
Apostila páginas: 129 até 134.
Compreender as principais características físicas da região Norte.
Conhecer a localização das florestas tropicais no mundo.
Reconhecer cartograficamente o desmatamento da Floresta Amazônica brasileira e
a hidrografia da região Norte.

Ler e reler textos para organizar
informações relevantes sobre o autor.
Essas informações dependem da história
de vida do autor. Atenção na revisão: Há
informações repetidas? As palavras foram
corretamente grafadas e acentuadas? Fez
uso correto da letra maiúscula?

Apostila páginas: 135 até 150.

Leia atentamente os textos, observe e
analise mapas da região Norte do Brasil.
Relate e ouça opiniões. Escreva resumos
dos assuntos estudados, para novas
leituras e melhor entendimento.

