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CONTEÚDO RELEVANTE

CONCEITO

AULAS DA APOSTILA

Revoltas populares na
Primeira República
Primeira Guerra Mundial

Revoltas populares urbanas e
agrárias na Primeira República.
Guerra de Canudos, Contestado,
Revolta da Chibata, Revolta da
Vacina, Greve Geral de 1917.
Causas da Primeira Guerra; fases da
guerra; participação das mulheres na
guerra; consequências da guerra.

Aulas 1 e 4

Reading Comprehension
Prefixes / Suffixes
Present Simple and
Continuous
Personal Pronouns

prefixos e sufixos formadores de
adjetivos
subject and object

OBSERVAÇÕES

pages 11,12, 13, 47
pages 18, 19, 20, 48
pages 25, 28

Inglês

Ana Lívia

Español

Carla

Lectura e interpretación de
texto

Comprensión de mensajes en
español

Español

Carla

El presente de Subjuntivo

Verbos regulares en presente de
subjuntivo

clase 1

p. 9, 12, 13 y 14

Español

Carla

Verbos irregulares en presente de
subjuntivo

clase 2

p. 21, 22 23 y 24 - solo cairán los
irregulares de la tabla de la p.22

Español

Carla

Justificativas para el uso de la coma
y la apócope

clase 3

p. 29, 30, 32 y 2ª evaluación

Coma , apócope

Identificar errores de interpretación
en la evaluaciones pasadas

Geografia

Origem do subdesenvolvimento a
partir da revolução industrial
Regionalização Norte x Sul
Indicadores sociais e econômicos
Setores da economia
Problemas demográficos e urbanos

Hyan

Mundo subdesenvolvido

Gramática

Elisa Campos

Análise sintática (quadro da
página 16): saber classificar
um verbo quanto à predicação
(VL, VI, VTD, VTI, VTDI), saber
classificar complementos
verbais (OD e OI), saber
classificar predicado (PN, PV,
PVN), saber diferenciar
vocativo de aposto, saber
adjunto adverbial e dizer suas
circunstâncias(NÃO É PRECISO
ESTUDAR COMPLEMENTO
NOMINAL) . Aula 5: conceitos
de frase, oração e período
(saber localizar períodos no
texto e contar o número de
oraçãoes de um período;
saber o que é frase-nominal;
saber transformar uma frasenominal em oração).

Educação Física

Ana Paula

Vôlei

Histórico, fundamentos,
regras e a importância da
atividade física

Redação

Rosangela Medeiros

Livro paradidático escolhido

Foco narrativo - personagens características - enredo - climax

Páginas 161 a 181

Aulas 2 e 5

Estude da aula 2 só a página 16: o
conteúdo dela foi desenvolvido
adequadamente com auxílio da
folhinha entregue em classe, em que
há a teoria e exercícios para praticar
a teoria). A aula 5 pode ser estudada
através dos exercícios dessa aula da
apostila Anglo.

Matemática

Física

Anderson Mendes

Rafael

Razão e proporção
e regra de três; Notação
Científica;
Potências;Probabilidade;
Equações do 2º Grau.

Resolver problemas envolvendo
razão , proporção e regra de três;
Resolver problemas envolvendo
probabilidades; Resolução de
problemas envolvendo equações do
2° grau. Resolução de problemas
envolvendo potências e suas
propriedades.

Ondulatória

* Conceitos fundamentais de
Ondulatória * Período e frequência *
Elementos de uma onda *
Classificações de ondas(natureza e
forma de propagação) * Equação
fundamental da Ondulatória

No Anglo :
Capítulo 7 : Págibas 412 a 415 e 419
e 420
Capítulo 1 : Páginas 337 a 345
Capítulo 4 : Páginas 388, 391, 395,
396, 398 e 399

Dica : Refazer as provas anteriores
e os exercícios complementares

No carderno e folhas
complementares : Exercícios e
problemas sobre Razão e proporção,
regra de três, notação científica,
probabilidades e equações do 2°
Grau.

Módulos 1 ao 4 Caderno

Refazer as listas de exercícios e
procurar auxílio no plantão de
dúvidas e com o professo

