1 - Os Testes Parciais – 4ª Etapa serão entregues aos alunos na quarta-feira
que sucede cada teste. Atentar para referidas datas, assim como, lembretes
na Agenda Escolar do aluno(a).

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 5º Ano.

1.1 - O calendário de aplicação dos Testes Parciais – 4ª Etapa não deverá
ser alterada sem a devida autorização do SETOR PEDAGÓGICO.
2 - Os testes de 2ª Chamada serão aplicados pela Equipe Técnica
Pedagógica no período de 08 e 09 de Novembro/2018, no contra turno
de aula do aluno, atendendo os horários de 7h 30min às 10h (matutino) –
para os alunos do turno vespertino e de 13h 30min às 16h (vespertino) –
para os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

1º

Ano

2.1 - A criança receberá a papeleta com o (x) indicando a(s) disciplina(s), a(s)
data(s) e o horário do(s) teste(s) de 2ª CHAMADA - (Ver Agenda Escolar).
2.2 - O aluno só fará Teste de 2ª chamada. Após REQUERIMENTO realizado
no SETOR de TESOURARIA, dos testes em pendência. Os pais e/ou
responsáveis deverão comparecer ao referido setor munido de uma taxa de
R$ 20,00 (Vinte reais) ou apresentar o atestado médico no Setor de
Coordenação Pedagógica.
2.3 - O aluno que faltar teste de 2ª CHAMADA, sem a devida justificativa,
dentro do prazo de 48 HORAS terá sua nota dividida pela quantidade de
atividade avaliativa do mês corrente.
3 - A participação ativa dos nossos pais e/ou responsáveis em cada
momento do Fazer Pedagógico será de grande IMPORTÂNCIA, para os
avanços no decorrer desta Etapa Letiva/2018.

DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

17/10

Matemática / Filosofia

24/10

História / Redação

31/10

Linguagem / Geografia

07/11

Inglês / Ciências

Querida Criança Sant’Ana, com estudo e dedicação, você
conseguirá resultados brilhantes nos seus Testes. Confiamos
no seu potencial! BOM ESTUDO! SUCESSOS!
FIQUE ATENTO!
Além dos conteúdos selecionados, as atividades dos
Livros Didáticos, assim como as atividades do(s) caderno(s) –
Fichamentos e outras, devem ser revisadas e estudadas.

DIA 31/10/18 - (Quarta-feira)

DIA 17/10/18 – (Quarta-feira)
 MATEMÁTICA

 Sequência numérica até 150;
 Ordem crescente e decrescente – Livro SAE p. 63;
 Sucessor e antecessor – Livro SAE p. 64 a 67;
 Adição e subtração (Continhas);
 Fichas de Atividades p. 41 a 44 / 47 e 48;
 Escrita dos numerais até 100.
 FILOSOFIA

 O significado de gostar – Livro SAE p. 226 e 227;
 Conversando melhor sobre gostar – Livro SAE p. 228
e 229.
DIA 24/10/18 - (Quarta-feira)
 HISTÓRIA






O que é o brinquedo – Livro SAE 4 – p. 154 a 156;
Brinquedos do passado – Livro SAE 4 - p. 161;
Brinquedos na atualidade – Livro SAE 4 – p. 162 e 163;
Caderno de fichas – p. 115 a 122.
 REDAÇÃO

 Carta Livro SAE 4 p. 11 e 12;
 Ficha de atividades 4 p. 03 e 04;
 AC de Redação














 LINGUAGEM
Texto com interpretação;
Separação silábica com silabas dadas;
Sinais de pontuação ( : / ; / , ) – Livro SAE 4 p. 13 a 16;
“M” antes de “P” e “B” – Livro SAE 4 p. 28 e 29;
Ficha de atividades 4 p. 7 e 8 / 19 e 20;
Bancos de palavras e frases;
 GEOGRAFIA
Conhecendo o nosso corpo – Livro SAE 4 – p. 130 e
131;
As impressões digitais – Livro SAE 4 – p. 131;
Mapa do corpo – Livro SAE 4 – p. 135;
Diferentes visões – Livro SAE 4 – p. 137;
Caderno de fichas – p: 97 a 102.
DIA 07/11/18 - (Quarta-feira)

 INGLÊS

 1-UNID. VI: Let´s play together! p.272 a 277 (Livro
3);
 2- UNID.VII: Home sweet home!200 a 207 (Livro 4);
 3- Atividade complementar Parcial.
 CIÊNCIAS
 O solo – Livro SAE p. 106 a 11;
 Fichas de Atividades p. 75 a 80.

1 - Os Testes Parciais – 4ª Etapa serão entregues aos alunos na quarta-feira
que sucede cada teste. Atentar para referidas datas, assim como, lembretes
na Agenda Escolar do aluno(a).

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 5º Ano.

1.1 - O calendário de aplicação dos Testes Parciais – 4ª Etapa não deverá
ser alterada sem a devida autorização do SETOR PEDAGÓGICO.
2 - Os testes de 2ª Chamada serão aplicados pela Equipe Técnica
Pedagógica no período de 08 e 09 de Novembro /2018, no contra turno
de aula do aluno, atendendo os horários de 7h 30min às 10h (matutino) –
para os alunos do turno vespertino e de 13h 30min às 16h (vespertino) –
para os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

2º

Ano

2.1 - A criança receberá a papeleta com o (x) indicando a(s) disciplina(s), a(s)
data(s) e o horário do(s) teste(s) de 2ª CHAMADA - (Ver Agenda Escolar).
2.2 - O aluno só fará Teste de 2ª chamada. Após REQUERIMENTO realizado
no SETOR de TESOURARIA, dos testes em pendência. Os pais e/ou
responsáveis deverão comparecer ao referido setor munido de uma taxa de
R$ 20,00 (Vinte reais) ou apresentar o atestado médico no Setor de
Coordenação Pedagógica.
2.3 - O aluno que faltar teste de 2ª CHAMADA, sem a devida justificativa,
dentro do prazo de 48 HORAS terá sua nota dividida pela quantidade de
atividade avaliativa do mês corrente.
3 - A participação ativa dos nossos pais e/ou responsáveis em cada
momento do Fazer Pedagógico será de grande IMPORTÂNCIA, para os
avanços no decorrer desta Etapa Letiva/2018.

DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

17/10

Matemática / Filosofia

24/10

História / Redação

31/10

Linguagem / Geografia

07/11

Inglês / Ciências

Querida Criança Sant’Ana, com estudo e dedicação, você
conseguirá resultados brilhantes nos seus Testes. Confiamos
no seu potencial! BOM ESTUDO! SUCESSOS!
FIQUE ATENTO!
Além dos conteúdos selecionados, as atividades dos
Livros Didáticos, assim como as atividades do(s) caderno(s) –
Fichamentos e outras, devem ser revisadas e estudadas.

DIA 17/10/18 – (Quarta-feira)

 Estudo de parágrafos;
 Numeração de fatos do texto- (Sequência lógica).

 MATEMÁTICA









O meu dinheiro é real, Livro SAE 3 p. 118 a 123;
O valor do real, Livro SAE 3 p. 124 a 134;
Figuras planas e espaciais, Livro SAE 4 p. 64 a 73;
Fichas de atividades 3 p. 67 a 78;
Fichas de atividades 4 p. 39 a 44;
Tabuada de 2 a 10 (+ e -) e 2 e 3(x);
Probleminhas envolvendo adição e subtração.
 FILOSOFIA

 Ajudar, Livro SAE 4 p.: 266 e 267;
 Quando eu me sinto bem... Posso ajudar os outros também!,
Livro SAE 4 p.: 268 a 271;
DIA 24/10/18 - (Quarta-feira)

Ortografia:
 Vogal + Z, Livro SAE 4 p.: 19 e 20;
 Vogal + M, Livro SAE 4 p. 33 e 34;
 Fichas de Atividades p.: 7 a 16.

Gramática:
 Gênero do substantivo: masculino e feminino, Livro SAE 4
p.:14 e 15;
 Número do substantivo, Livro SAE 4 p.:16 e 17;
 Grau do substantivo, Livro SAE 4 p.: 28 a 32;

 GEOGRAFIA






DIA 07/11/18 - (Quarta-feira)

 HISTÓRIA

 Conhecendo a minha cidade, Livro SAE 4 p.: 186 a 188;
 As cidades e seus problemas, Livro SAE 4 p.: 188 a 189;
 Ficha p.: 115 a 120.
 REDAÇÃO

 Descrição, Atividade complementar;
 Narração, Atividade complementar.
DIA 31/10/18 - (Quarta-feira)

 LINGUAGEM

 Interpretação de um texto surpresa – (Treine vários textos);
 Estudo de personagens;

Orientando a circulação, Livro SAE 3 p.: 196 a 214;
A quadra, Livro SAE 4 p.: 154 a 165;
Ficha de atividades 4 p.: 95 a 104;
Ficha de atividade 3 p.: 109 a 118.

 INGLÊS

 1-UNID. VI-Let´s help!:312 a 317 (Livro 3);
 2-UNID. VII:I eat well:240 a 247(Livro 4);
 3-Atividade complementar Parcial.

 CIÊNCIAS







Solo, Livro SAE 3 p. 156 a 163;
Solo e saúde, livro SAE 3 p. 166 a 174;
Tecnologia da escrita, Livro SAE 4 p. 122 a 129;
Fichas de atividades 3 p. 89 a 98;
Fichas de atividades 4 p. 75 a 80.

1 - Os Testes Parciais – 4ª Etapa serão entregues aos alunos na quarta-feira
que sucede cada teste. Atentar para referidas datas, assim como, lembretes
na Agenda Escolar do aluno(a).

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 5º Ano.

1.1 - O calendário de aplicação dos Testes Parciais – 2ª Etapa não deverá
ser alterada sem a devida autorização do SETOR PEDAGÓGICO.
2 - Os testes de 2ª Chamada serão aplicados pela Equipe Técnica
Pedagógica no período de 08 e 09 de Novembro/2018, no contra turno
de aula do aluno, atendendo os horários de 7h 30min às 10h (matutino) –
para os alunos do turno vespertino e de 13h 30min às 16h (vespertino) –
para os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

3º

Ano

2.1 - A criança receberá a papeleta com o (x) indicando a(s) disciplina(s), a(s)
data(s) e o horário do(s) teste(s) de 2ª CHAMADA - (Ver Agenda Escolar).
2.2 - O aluno só fará Teste de 2ª chamada. Após REQUERIMENTO realizado
no SETOR de TESOURARIA, dos testes em pendência. Os pais e/ou
responsáveis deverão comparecer ao referido setor munido de uma taxa de
R$ 20,00 (Vinte reais) ou apresentar o atestado médico no Setor de
Coordenação Pedagógica.
2.3 - O aluno que faltar teste de 2ª CHAMADA, sem a devida justificativa,
dentro do prazo de 48 HORAS terá sua nota dividida pela quantidade de
atividade avaliativa do mês corrente.
3 - A participação ativa dos nossos pais e/ou responsáveis em cada
momento do Fazer Pedagógico será de grande IMPORTÂNCIA, para os
avanços no decorrer desta Etapa Letiva/2018.

DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

17/10

Matemática / Filosofia

24/10

História / Redação

31/10

Linguagem / Geografia

07/11

Inglês / Ciências

Querida Criança Sant’Ana, com estudo e dedicação, você
conseguirá resultados brilhantes nos seus Testes. Confiamos
no seu potencial! BOM ESTUDO! SUCESSOS!
FIQUE ATENTO!
Além dos conteúdos selecionados, as atividades dos
Livros Didáticos, assim como as atividades do(s) caderno(s) –
Fichamentos e outras, devem ser revisadas e estudadas.

DIA 17/10/18 – (Quarta-feira)
 MATEMÁTICA








Antecessor e Sucessor de um numero , livro SAE n 03 p.123;
Números Ordinais, Livro n 03 p.128;
Polígonos, livro SAE n 04 p.66;
Simetria, Livro SAE n 04 p. 68;
Figuras planas e espaciais, Livro SAE n 04 p.72;
Caderno de fichas n 03 p.73 a 78;
Caderno de fichas n 04 p.39 a 48.

 FILOSOFIA
 Sentimentos por... , Livro SAE n 03 p. 338 a 342.

DIA 24/10/18 - (Quarta-feira)
 HISTÓRIA
 A vida dos Africanos no Brasil, Livro SAE n 03 p.238 a 241;
 As formas de resistência à escravidão, livro SAE n 03 p.: 242 a 245;
 Conhecimentos que não se perdem: se multiplicam, livro SAE n 03 p.248 e
249.
 A religiosidade, Livro SAE n 03 p.250;
 A capoeira, Livro SAE n 03 p.251;
 As receitas , Livro SAE n 03 p.252 a 254;
 Caderno de fichas p. 131 a 138.

 REDAÇÃO





Conto, livro SAE n 04 p.12, 21 e 29;
Fabula, livro SAE n 04 p.25, 26 e 29;
Dicas de redação (Recuo e divisão no, parágrafo), Livro SAE n 04 p.42 a 44.
Caderno de fichas p.05, 06 e 11.

DIA 31/10/18 - (Quarta-feira)

 LINGUAGEM






Interpretação de um texto surpresa – (Treine vários textos).
Estudo de personagens.
Estudo de parágrafos.
Numeração de fatos do texto- (Sequência lógica)

Ortografia:
 Plural das palavras terminadas em S e L, Livro SAE p.19 a 21;
 AM/AO, Livro SAE n 04 p.32 e 33;
 Caderno de fichas p.07 a 09 e 17 a 20.

Gramática:
 Verbo-Atividade Complementar (Caderno)
 Sinônimos, Livro SAE n 04 p. 15 a 18.
 Antônimos- Atividade Complementar (Caderno)

 GEOGRAFIA












A água que consumimos, Livro SAE n 03 p.196
Como a água está presente em nosso dia a dia, Livro SAE n 03 p.197
Transporte da água, Livro SAE n 03 p.198
Poços, Livro SAE n 03 p.201
O caminho nos canos, Livro SAE n 03 p.202
Como e medido o consumo de agua?, Livro SAE n 03 p.205
Consumo doméstico, livro n 03 p.206
A demanda por água, livro n 03 p.208
Outras utilidades da água (agricultura), Livro SAE n 03 p.211
Produção de energia, Livro SAE n 03 p.212
Caderno de fichas n 03 p.109 a 118.

DIA 07/11/18 - (Quarta-feira)

 INGLÊS
 1-UNID. VI: Under the sea: p.: 312 a 317(Livro 3);
 2-UNID. VII-Indoor activities: p.: 240 a 247 (Livro 4);
 3-Atividade de Revisão Parcial.

 CIÊNCIAS












Plantas, Livro SAE n 03 p.156;
Ciclo de vida, Livro SAE n 03 p.158;
Fotossíntese, Livro SAE n 03 p.158;
Partes de uma planta, Livro SAE n 03 p.159;
Desenvolvimento de uma planta, Livro SAE n 03 p.160;
As plantas e os demais seres vivos, Livro SAE n 03 p.164;
Cadeias alimentares, Livro SAE n 03 p.166;
Os seres vivos precisam de alimento, Livro SAE n 03 p.168;
Herbívoros, Carnívoros e onívoros , Livro SAE n 03 p.170;
Tamanho das cadeias alimentares, Livro SAE n 03 p.172;
Caderno de fichas p. 87 a 98.

1 - Os Testes Parciais – 4ª Etapa serão entregues aos alunos na quarta-feira
que sucede cada teste. Atentar para referidas datas, assim como, lembretes
na Agenda Escolar do aluno(a).

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 5º Ano.

1.1 - O calendário de aplicação dos Testes Parciais – 4ª Etapa não deverá
ser alterada sem a devida autorização do SETOR PEDAGÓGICO.
2 - Os testes de 2ª Chamada serão aplicados pela Equipe Técnica
Pedagógica no período de 08 e 09 de Novembro /2018, no contra turno
de aula do aluno, atendendo os horários de 7h 30min às 10h (matutino) –
para os alunos do turno vespertino e de 13h 30min às 16h (vespertino) –
para os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

4º

Ano

2.1 - A criança receberá a papeleta com o (x) indicando a(s) disciplina(s), a(s)
data(s) e o horário do(s) teste(s) de 2ª CHAMADA - (Ver Agenda Escolar).
2.2 - O aluno só fará Teste de 2ª chamada. Após REQUERIMENTO realizado
no SETOR de TESOURARIA, dos testes em pendência. Os pais e/ou
responsáveis deverão comparecer ao referido setor munido de uma taxa de
R$ 20,00 (Vinte reais) ou apresentar o atestado médico no Setor de
Coordenação Pedagógica.
2.3 - O aluno que faltar teste de 2ª CHAMADA, sem a devida justificativa,
dentro do prazo de 48 HORAS terá sua nota dividida pela quantidade de
atividade avaliativa do mês corrente.
3 - A participação ativa dos nossos pais e/ou responsáveis em cada
momento do Fazer Pedagógico será de grande IMPORTÂNCIA, para os
avanços no decorrer desta Etapa Letiva/2018.

DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

17/10

Matemática / Filosofia

24/10

História / Redação

31/10

Linguagem / Geografia

07/11

Inglês / Ciências

Querida Criança Sant’Ana, com estudo e dedicação, você
conseguirá resultados brilhantes nos seus Testes. Confiamos
no seu potencial! BOM ESTUDO! SUCESSOS!
FIQUE ATENTO!
Além dos conteúdos selecionados, as atividades dos
Livros Didáticos, assim como as atividades do(s) caderno(s) –
Fichamentos e outras, devem ser revisadas e estudadas.

DIA DIA 17/10/18 – (Quarta-feira)
 MATEMÁTICA

 Pontos de vista – LS p 65 a 70;
 Figuras planas – LS p 72 a 80;
 As figuras planas e suas medidas LS p 82 a 85;
 Fichas de atividades FA p.39 a 56;
 FILOSOFIA

 O que é justiça LS p. 272 a 276;
 Justo e injusto LS p. 277 a 281.
DIA 24/10/18 - (Quarta-feira)
 HISTÓRIA

 Povos indígenas LS p. 185 a 191;
 Os portugueses no Brasil LS p. 193 a 198;
 Fichas de atividades p. 115 a 123;
 REDAÇÃO

 Notícia - LS p. 9 a 15.
FA p. 3 e 4.
DIA 31/10/18 - (Quarta-feira)






 LINGUAGEM
Interpretação de um texto surpresa – (Treine vários
textos).
Estudo de personagens.
Estudo de parágrafos.
Numeração de fatos do texto- (Sequência lógica)

Ortografia:
 Plural das palavras terminadas em: R e S- LS p. 18 a 20.
 O som de S- LS p. 32 a 34. e FA p. 17.

Gramática:
 Conjugação verbal-tempo e números. p. 28 a 31.
 Verbos- LS p. 54
 Verbos de ação - estado e fenômenos da natureza- LS
p.54 a 57.
 Estudar cadernos e fichas de atividades.
 GEOGRAFIA
 Municípios- enfoque político territorial – LS p 153 a 158;
 O que são as Unidades Federativas – LS p 160 a 167;
 Fichas de atividades p 95 a 104.
DIA 07/11/18 - (Quarta-feira)

 INGLÊS
 1- UNID. VI: The countryside. p. 317 a 325 (Livro 3);
 2- UNID. VII:How are you today? p. 240 a 247 (Livro 4);
 3- Atividade complementar Parcial.
 CIÊNCIAS
 Vacinas- prevenção de doenças – LS p 121 a 129;
 Fichas de atividades p 75 a 82.

1 - Os Testes Parciais – 4ª Etapa serão entregues aos alunos na quarta-feira
que sucede cada teste. Atentar para referidas datas, assim como, lembretes
na Agenda Escolar do aluno(a).

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 5º Ano.

1.1 - O calendário de aplicação dos Testes Parciais – 4ª Etapa não deverá
ser alterada sem a devida autorização do SETOR PEDAGÓGICO.
2 - Os testes de 2ª Chamada serão aplicados pela Equipe Técnica
Pedagógica no período de 08 e 09 de Novembro/2018, no contra turno
de aula do aluno, atendendo os horários de 7h 30min às 10h (matutino) –
para os alunos do turno vespertino e de 13h 30min às 16h (vespertino) –
para os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

5º

Ano

2.1 - A criança receberá a papeleta com o (x) indicando a(s) disciplina(s), a(s)
data(s) e o horário do(s) teste(s) de 2ª CHAMADA - (Ver Agenda Escolar).
2.2 - O aluno só fará Teste de 2ª chamada. Após REQUERIMENTO realizado
no SETOR de TESOURARIA, dos testes em pendência. Os pais e/ou
responsáveis deverão comparecer ao referido setor munido de uma taxa de
R$ 20,00 (Vinte reais) ou apresentar o atestado médico no Setor de
Coordenação Pedagógica.
2.3 - O aluno que faltar teste de 2ª CHAMADA, sem a devida justificativa,
dentro do prazo de 48 HORAS terá sua nota dividida pela quantidade de
atividade avaliativa do mês corrente.
3 - A participação ativa dos nossos pais e/ou responsáveis em cada
momento do Fazer Pedagógico será de grande IMPORTÂNCIA, para os
avanços no decorrer desta Etapa Letiva/2018.

DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

17/10

Matemática / Filosofia

24/10

História / Redação

31/10

Linguagem / Geografia

07/11

Inglês / Ciências

Querida Criança Sant’Ana, com estudo e dedicação, você
conseguirá resultados brilhantes nos seus Testes. Confiamos
no seu potencial! BOM ESTUDO! SUCESSOS!
FIQUE ATENTO!
Além dos conteúdos selecionados, as atividades dos
Livros Didáticos, assim como as atividades do(s) caderno(s) –
Fichamentos e outras, devem ser revisadas e estudadas.

DIA 17/10/18 – (Quarta-feira)












 MATEMÁTICA
Vistas e perspectivas, p. 64 a 74;
Figuras planas e espaciais e suas medidas, p. 75 a 83;
Áreas das figuras planas (no caderno);
Analisando gráficos, p. 85 a 91;
Chances e possibilidades, p. 92 a 99;
Situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e
divisão;
Tabuadas de 2 a 9 (x e ÷);
Operações com 2 algarismos (x e ÷);
Atividades do caderno e fichas;
Atividade Complementar nº 04.
 FILOSOFIA

 Mergulhado em outro mundo – livro p. 273 a 275;
 Um novo jeito de pensar – livro p. 276.

DIA 24/10/18 - (Quarta-feira)
 HISTÓRIA
 Marco Polo: o desbravador do Oriente, p. 185 a 191.
 Histórias sobre a China, p. 193 a 199.
 Atividades no caderno e fichas
 REDAÇÃO
 Releitura – livro p. 09 a 12 e 25 .
 Atividades no caderno

DIA 31/10/18 - (Quarta-feira)

 LINGUAGEM

 Interpretação de um texto surpresa – (Treine vários textos).
 Estudo de personagens.

 Estudo de parágrafos;
 Numeração de fatos do texto - (Sequência lógica).

Ortografia:
 Sigla e abreviatura – livro p. 34;
 MAS e MAIS (AC nº 07).

Gramática:
 Substantivo, Adjetivo e Numeral (AC nº 07);
 Pronomes Pessoais do caso reto e do caso oblíquo, possessivos e
demonstrativos, p. 15 a 17;
 Pronomes de tratamento, p. 43 e 44;
 Verbos Irregulares (AC nº 07);
 Advérbio (AC nº 07);
 Preposição, locução prepositiva e crase, p. 31 a 33;
 Artigo e união de preposição com artigo, p. 45 e 46;
 Conjunções (AC nº 07);
 Fichas e anotações nos cadernos;
 Atividade Complementar nº 07.

 GEOGRAFIA

 Região Centro-Oeste, p. 152 a 160;
 Região Sudeste, p. 161 a 171;
 Atividades do caderno e fichas;

DIA 07/11/18 - (Quarta-feira)

 INGLÊS

 UNID. VI: Countries. p. 317 a 325(Livro 3);
 UNID. VII: Health. p. 240 a 247(Livro 4);
 Atividade complementar Parcial.

 CIÊNCIAS

 Fontes renováveis de energia, p. 120 a 129;
 Fontes não renováveis de energia, p. 130 a 139;
 Atividades do caderno e fichas.

