
 

 
 

 

Instituto Nossa Senhora Glória – Castelo IV 
 

 

 

20/03 – 3º feira – Matemática. 

21/03 – 4º feira – Língua Portuguesa 

22/03 – 5º feira – Ciências da Natureza (Ciências). 

23/03 – 6º feira – Ciências Humanas (Geografia-História). 

27/03 – 3ª feira – Atividade Avaliativa II de Ensino Religioso (Manhã) 

28/03 – 4ª feira – Atividade Avaliativa II de Ensino Religioso (Tarde) 

 
CONTEÚDOS PARA ESTUDAR: 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE I – Contando História 
-Leitura interpretativa: Contos e suas características. 
-Produção de texto: parágrafos, pontuação e escrita correta de palavras; 
-Pronomes Indefinidos e demonstrativos; 
-Substantivos (caderno); 
-Classificação do substantivo em: comum, próprio, primitivo e derivado (Caderno); 
-Singular e Plural (Número do substantivo); 
-Pronomes Pessoais do caso reto, obliquo e de tratamento (Caderno); 
-Pronomes como elemento de coesão. 
Da p. 8 a 22. 
 
CIÊNCIAS HUMANAS (História /Geografia) UNIDADE 1 – Nosso povo brasileiro.  
Leitura e interpretação de textos, Imagens, mapas, gráficos e esquemas; 
 
História: 
-As muitas faces do povo brasileiro, p. 08 a 14; 
-Os povos africanos, p. 18 a 21. 
 
Geografia 
-Quem são os brasileiros que aqui vivem (censo e recenseamento demográfico), p. 38 a 45. 
-Mapa do Brasil político (caderno); 
-Mapa populacional. (caderno e livro) 
Revisão em folha fotocopiada no caderno sobre esses conteúdos. 
 
CIÊNCIAS DA NATUREZA (Ciências)  UNIDADE 1 – Nosso povo brasileiro. 
Leitura e interpretação de textos, Imagens, mapas, gráficos e esquemas; 
-Diferenciando as fases da vida, p.22 a 29; 
Revisão em folha fotocopiada no caderno sobre esses conteúdos. 
 
MATEMÁTICA: UNIDADE I – Um passeio pelo Universo 
-As quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão e situações problemas envolvendo o 
real; 
-Sistema de numeração (Ordens e classes); 
-Medidas de comprimento (km, m, cm e mm); 
-Números decimais; 
-Perímetro. 
Da p. 9 a 31. 
Atividades em folhas e no caderno. 
 
ENSINO RELIGIOSO - UNIDADE I – Filhos do Universo 
Leitura e interpretação; 
-A Terra geme (Desmatamento/ Água e seca); 

Da p. 8 a 19. 

  

 

BONS ESTUDOS! 

INGLÊS 
-A AV1 será através de Trabalho Avaliativo. 

 


