1 - O calendário de aplicação dos Testes Globais – 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
27 e 28 de Novembro/ 2018, no
contraturno de aula do aluno, atendendo os horários de 7h30min às
10h – para os alunos do turno vespertino e de 13h30min às 16h – para
os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 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 entrega aos pais ou responsáveis, dos Testes Globais / Boletim 4ª Etapa será dia 30/11/18 (6ª feira).
3.1- 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.

1º

Ano
DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

16/11

Matemática/Religião

19/11

História/ Redação

20/11

Linguagem/Geografia

21/11

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 16/11/18 - (Sexta-feira)
 MATEMÁTICA
 Adição e Subtração (contas);
 Sequencia numérica até 150;
 Números pares e ímpares – Livro SAE p. 76 a 80;
 Sistema Monetário - Livro SAE p. 86 a 90;
 Fichas de Atividades p. 51 a 54 / 57 a 62
 RELIGIÃO
 Briga ou Paz?
DNC p. 46 e 47;
 Que bom é trabalhar bem.
DNC p. 48 à 50;
 Escolhendo o que falar.
DNC p. 51 à 53;
 Escolhendo com Jesus.
DNC p. 54 e 55;
 Natal: um novo começo.
DNC p. 74 à 76.
DIA 19/11/18 - (Segunda-feira)
 HISTÓRIA
 As crianças e a construção de brinquedos – Livro SAE –
p. 170 e 171;
 Caderno de fichas – p. 127 a 134.
 REDAÇÃO
 Carta do Papai Noel;
 Criação de historinha a partir de uma gravura;
 AC de redação;

DIA 20/11/18 - (Terça-feira)
 LINGUAGEM
 Texto com interpretação;
 Separação silábica;
 “M” antes de “P e B” – Livro SAE p. 28 e 29;
 Uso do “s” e “ss” – Livro SAE p. 38 e 39/ Caderno de fichas
p. 29 e 30;
 Uso dos pronomes: “Ele – Ela – Elas ou Elas” – Caderno de
fichas p. 25 e 26;
 Acento agudo – Livro SAE p. 52/ Caderno de fichas p. 35 e
36;
 Banco de palavras (Sons do X)
 GEOGRAFIA
 Diferentes espaços que frequento – Livro SAE – p.: 145;
 Diferentes proporções – Livro SAE – p. 148 e 149;
 Caderno de fichas – p.: 107 a 110.
DIA 21/11/18 - (Quarta-feira)
 INGLÊS
 1- UNID. VII: Home sweet home! p. 200 a 207 (Livro 4)
 2- UNID. VII: DAILY ACTIVITIES. p. 208 a 215 (Livro 4)
 3- Atividade de Revisão Global.
 CIÊNCIAS
 Plantando os alimentos – Livro SAE p. 114 a 117
 Cuidando das plantas – Livro p. 120 a 125
 Fichas de Atividades p. 83 a 88 / 93 e 94.

1 - O calendário de aplicação dos Testes Globais – 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
27 e 28 de Novembro/ 2018, no
contraturno de aula do aluno, atendendo os horários de 7h30min às
10h – para os alunos do turno vespertino e de 13h30min às 16h – para
os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 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).

DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

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 entrega aos pais ou responsáveis, dos Testes Globais / Boletim 4ª Etapa será dia 30/11/18 (6ª feira).
3.1- 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.

2º



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.

Ano
Disciplina

20/11

Redação /Religião

21/11

Inglês/Ciências

23/11

Matemática/História

26/11

Linguagem/Geografia



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 20/11/18 - (Terça-feira)

 HISTÓRIA

 REDAÇÃO
 Conto de Fadas, Atividade Complementar;
 Carta, Atividade Complementar.

 RELIGIÃO
 Cap. 12 – Ser melhor a cada dia, DNC p.: 78 a 84;
 Cap. 14 – Ter amigos e ser amigo, DNC p.: 91 a 95;
 Cap. 15 – E quando estamos errados? DNC p.: 96 a 100.

DIA 21/11/18 - (Quarta-feira)
 CIÊNCIAS






 Tabuada de 2 a 10 (+ e -); 2 a 6 (X);
 Fichas de Atividades 4 p. 45 a 74.

Tecnologia da escrita - Livro SAE 4 p. 130 a 137;
As imagens da Ciências - Livro SAE 4 p. 140 a 150;
Fichas de Atividades 4 p. 81 a 94;
O corpo humano – Atividade Complementar;
Saúde e higiene – Atividade Complementar.

 INGLÊS
 1-UNID.VII-Let´s practice sports! p. 248 a 255 (Livro 4);
 2-UNID.VII:My throat is sore. p. 258 a 261(Livro 4);
 3-Atividade de Revisão Global.

DIA 23/11/18 - (Sexta-feira)
 MATEMÁTICA
 Simetria – Livro SAE 4 p. 76 a 83;
 Novidades nas operações (adição, subtração, multiplicação e
divisão) - Livro SAE 4 p. 86 a 91;
 Reta numérica - Livro SAE 4 p. 92 a 96;
 Probleminhas envolvendo adição, subtração, multiplicação e
divisão - Livro SAE 4 p. 113 a 117;

 O trabalho e a vida em sociedade, Livro 4 p. 196 a 201;
 Trabalho escravo e trabalho infantil, Livro 4 p. 202 a 205;
 Direitos e deveres dos cidadãos, Livro 4 p. 206 a 214.

DIA 26/11/18 - (Segunda-feira)
 LINGUAGEM





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

 Ortografia:
 Consoante + R, Livro 4 p.: 46 e 47;
 Palavras com sons do “X”, Atividade Complementar Nº 04.





 Gramática:
Verbo, Atividade Complementar nº04;
Sujeito e Predicado, Atividade Complementar Nº04;
Adjetivos, Livro 4 p. 41 a 43;
Número do substantivo, Livro 4 p. 16 a 18.

 GEOGRAFIA
 Cada espaço tem sua função - Livro SAE 4 p. 168 a 176;
 Diferentes lugares que compõem o espaço de vivência - Livro SAE
4 p. 177 a 182;
 Fichas de Atividades 4 p. 105 a 114.

1 - O calendário de aplicação dos Testes Globais – 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
27 e 28 de Novembro/ 2018, no
contraturno de aula do aluno, atendendo os horários de 7h30min às
10h – para os alunos do turno vespertino e de 13h30min às 16h – para
os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 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 entrega aos pais ou responsáveis, dos Testes Globais / Boletim 4ª Etapa será dia 30/11/18 (6ª feira).
3.1- 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.

3º

Ano
DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

20/11

Redação /Religião

21/11

Inglês/Ciências

23/11

Matemática/História

26/11

Linguagem/Geografia

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 20/11/18 - (Terça-feira)

 HISTÓRIA

 REDAÇÃO





 Fazendo estimativas –Livro SAE p.115;
 Caderno de fichas p. 49 a 74.

Diário- Livro SAE p. 38 a 41;
Caderno de fichas p.23 a 32;
Paragrafação - Livro SAE p.42;
Recuo e divisão do paragrafo - Livro SAE p.43.

 RELIGIÃO
 Cap. 12 – Sabedoria para enxergar a vida – DNC p. 77 a 81;
 Cap. 14 – Participar ou deixar para depois – DNC p. 89 a 94;
 Cap. 18 – O amigo que mais nos conhece – DNC p. 110 a 115.

DIA 21/11/18 - (Quarta-feira)














DIA 26/11/18 - (Segunda-feira)

 CIÊNCIAS













Alimentar (Ferramentas utilizadas para plantas) LS n° 04 p. 122;
Sementes (A escolha das sementes) LS n° 04 p. 124;
Mudas LS n° 04 p. 125;
Agricultura LS n° 04 p. 130;
Quando plantar LS n° 04 p. 131;
Controle da umidade do solo (irrigação e drenagem) LS n° 04 p. 132 a 134;
Cuidando das plantas LS n° 04 p. 138;
Nutrientes do solo LS n° 04 p. 139;
Adubos LS n° 04 p. 140;
Plantas perigosas LS n° 04 p. 146 a 148;
Prevenção a intoxicação por plantas LS n° 04 p. 149;
Caderno de fichas p. 75 a 94.

 INGLÊS
 1-UNID. VII: Indoor activities: p. 240 a 247 (Livro 4);
 2-UNID.VII-Outdoor activities: p. :248 a 245 (Livro 4);
 3-Atividade de Revisão Global.

DIA 23/11/18 - (Sexta-feira)
 MATEMÁTICA








Pessoas vão, pessoas vêm – Livro SAE p.186 e 187;
O café e os trabalhadores –Livro SAE p.188;
Poder da propaganda –Livro SAE p.189;
Imigrantes –Livro SAE p.190 e 191;
Longa Travessia- Livro SAE p.194 e 195;
A vida em novas terras- Livro SAE p.195 e 196;
Sul, Sudeste ,Norte e nordeste –Livro SAE p.197 a 199;
Avanço imigrante –Livro SAE p.202 a 204;
O que os imigrantes nos ensinaram e o que aprenderam- Livro SAE p. 205 a 207;
Outra infância – Livro SAE p.210 e 211;
Escola e Brincadeiras de imigrantes .- Livro SAE p.212 e 213;
Caderno de fichas p.117,123, 127 e 133.

Localização e trajeto- Livro SAE p.78;
Uma volta, metade de uma volta, um quarto de uma volta- Livro SAE p.82;
Perímetro de polígono –Livro SAE p.88;
Área de um polígono - Livro SAE p.91;
Metade e quarta parte –Livro SAE p.93;
Cédulas e moedas –Livro SAE p.98;
Outras formas de dinheiro –Livro SAE p.110;

 LINGUAGEM





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

 Ortografia:

 Palavras com SC e XC – Livro SAE p.46 a 48;
 Palavras com C ou Ç- Livro SAE p. 59 a 61;
 Caderno de fichas p.38.

 Gramática:







Verbo – Tempos Verbais – Caderno e atividade complementar;
Silaba Tônica – Livro SAE p.56 a 58;
Classificação das palavras pela sílaba tônica –Livro SAE p.58 e 59;
Caderno de fichas p. 35, 36 e 38;
Atividade complementar.

 GEOGRAFIA
O ar que respiramos e a atmosfera- Livro SAE p.154
Para que serve a atmosfera?- livro SAE p.158
Como cuidamos do nosso ar.- Livro SAE p.160
Aquecimento Global e suas consequências –Livro SAE p.165
Para que serve o solo?- Livro SAE p.170
Solo nos espaços rural e urbano.- Livro SAE p.171
Cuidado com o solo . livro SAE p.174
O que acontece com o solo quando a vegetação e retirada?- Livro SAE p.175
O solo, o relevo e as diferentes paisagens: Planície, planalto, cidades e as formas
de relevo .- Livro SAE p.180
 Caderno de fichas p.95 a 114.










1 - O calendário de aplicação dos Testes Globais – 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
27 e 28 de Novembro/ 2018, no
contraturno de aula do aluno, atendendo os horários de 7h30min às
10h – para os alunos do turno vespertino e de 13h30min às 16h – para
os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 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 entrega aos pais ou responsáveis, dos Testes Globais / Boletim 4ª Etapa será dia 30/11/18 (6ª feira).
3.1- 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.

4º

Ano
DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

20/11

Redação /Religião

21/11

Inglês/Ciências

23/11

Matemática/História

26/11

Linguagem/Geografia

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 20/11/18 - (Terça-feira)
 REDAÇÃO
 Conto popular-caderno.
 RELIGIÃO
 Cap. 13 – Ser grande para Deus – DNC p. 84 a 91;
 Cap. 14 – Perdoar a recuperar – DNC p. 92 a 98;
 Cap. 16 – Um ideal, muitos seguidores – DNC p. 106 a
113.
DIA 21/11/18 - (Quarta-feira)
 CIÊNCIAS
 Combatendo doenças – medicamentos – LS p.131 a 139
 Conservando os alimentos – LS p. 141 a 149
 Atividades na Ficha de atividade – FA p.83 a 94.
 INGLÊS
 1-UNID. VII:The five senses. p. 248 a 254 (Livro 4);
 2-UNID. VIII:Wild animals. p. 257 a 263(Livro 4);
 3-Atividade de Revisão Global.
DIA 23/11/18 - (Sexta-feira)
 MATEMÁTICA
 O dinheiro no Brasil – LS p. 88 a 92;
 Aprendendo a economizar – LS p. 94 a 99;
 Números com vírgula no dia a dia – LS p. 102 a 105;
 Comparando e ordenando números decimais – LS p 108 a
111;

 Adição e subtração com números decimais – LS p.112 a
117;
 Atividades na Ficha de atividade – FA p.57 a 74;
 HISTÓRIA
 Os africanos no Brasil – LS p. 201 a 207;
 Os imigrantes no Brasil – LS p. 209 a 214;
 Atividades na Ficha de atividade – FA p.125 a 134.
DIA 26/11/18 - (Segunda-feira)
 LINGUAGEM
 Interpretação de um texto surpresa;
 Estudo de personagens;
 Estudo de parágrafos;
 Estudo do vocabulário;
 Numeração de fatos do texto - (Sequência lógica).
 Ortografia:

 Uso dos porquês - LS p. 47 e 48
FA p. 27 e 28
 Gramática:

Verbos que indicam ação– LS p. 54;
Verbos que indicam estado– LS p. 55;
Verbos que indicam fenômenos da natureza– LS p. 55 a 57;
Verbos de 1ª conjugação-2ª conjugação-3ª conjugaçãocaderno;
 Estudar caderno e fichas de atividades.





 GEOGRAFIA
 O que são regiões? – LS p. 169 a 173;
 Diferentes regionalizações do Brasil – LS p. 175 a 181;
 Atividades na Ficha de atividade – FA p.105 a 114.

1 - O calendário de aplicação dos Testes Globais – 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
27 e 28 de Novembro/ 2018, no
contraturno de aula do aluno, atendendo os horários de 7h30min às
10h – para os alunos do turno vespertino e de 13h30min às 16h – para
os alunos do turno matutino. Os alunos deverão vir devidamente
UNIFORMIZADOS.

SETOR PEDAGÓGICO / 2018
ENS. FUNDAMENTAL – 1ª ao 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 entrega aos pais ou responsáveis, dos Testes Globais / Boletim 4ª Etapa será dia 30/11/18 (6ª feira).
3.1- 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.

5º

Ano
DIA(S)
QUARTAS - FEIRA

Disciplina

20/11

Redação /Religião

21/11

Inglês/Ciências

23/11

Matemática/História

26/11

Linguagem/Geografia

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 20/11/18 - (Terça-feira)
 REDAÇÃO
 Texto Narrativo: Apólogo.
 Atividades no caderno

 RELIGIÃO
 Cap. 10 – A regra básica: amar o outro – DNC p. 76 a 82;
 Cap. 12 – E se todos se sentissem próximos? – DNC p. 91 a 97;
 Cap. 14 – Sinais que ajudam a ver o caminho – DNC p. 105 a
111.

DIA 21/11/18 - (Quarta-feira)
 CIÊNCIAS
 Fontes renováveis e não renováveis de energia, p. 140 a 149;
 Atividades do caderno e fichas.

 INGLÊS
 UNID. VI: Health. p. 240 a 247(Livro 4);
 UNID. VII: Illness. p. 248 a 255(Livro 4);
 3 - Atividade de Revisão Global.

DIA 23/11/18 - (Sexta-feira)
 MATEMÁTICA










Trajetos e localização, p. 101 a 110;
Linhas retas, p. 111 a 117;
Regras de divisibilidade (Caderno e AC N° 04);
Máximo Divisor Comum (Caderno e AC N° 04);
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 N° 04.

 HISTÓRIA
 Histórias sobre a Índia, p. 201 a 207;
 Histórias sobre o Japão, p. 209 a 214;
 Fichas e anotações nos cadernos.

DIA 26/11/18 - (Segunda-feira)
 LINGUAGEM
 Interpretação de texto (LIVRO: RESPEITO E CONVIVÊNCIA –
Gabriel Chalita)
 Estudo de personagens.
 Estudo de parágrafos.
 Numeração de fatos do texto - (Sequência lógica).

 Ortografia:

 Homônimos – p. 48 e 49.
 Palavra com S ou Z, p. 50.
 Palavra com X ou CH, p. 60 e 61.

 Gramática:

 Substantivo, Adjetivo e Numeral (AC N° 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 N° 07)
 Advérbio (AC N° 07)
 Preposição, locução prepositiva e crase, p. 31 a 33.
 Artigo e união de preposição com artigo, p. 45 e 46.
 Conjunções (AC N° 07)
 Interjeição: anotações no caderno.
 Fichas e anotações nos cadernos.
 Atividade complementar nº 07.

 GEOGRAFIA
 População brasileira, p. 172 a 176;
 Biomas brasileiros, p. 177 a 182;
 Atividades do caderno e fichas.

