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DISCIPLINA: ARTE 
1º bimestre: unidade 3. 
2º bimestre: unidades 1 e 2. 
3º bimestre: unidades 1 e 3. 
4º bimestre: unidades 2 e 4. 
 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
1º bimestre: sistema digestório. 
2º bimestre: sistema respiratório, sistema 
cardiovascular e sistema urinário. 
3º bimestre: sistema nervoso, sistema locomotor e 
os cinco sentidos. 
4º bimestre: combustão e seus ele
temperatura entre corpos e equilíbrio térmico.
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
1º bimestre: as paisagens do território brasileiro.
2º bimestre: atividades econômicas do brasil.
3º bimestre: as regiões brasileiras. 
4º bimestre: população e população mundial.
 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
1º bimestre: unidade 4. 
2º bimestre: unidade 2. 
3º bimestre: unidade 4. 
4º bimestre: unidades 2 e 3. 
 
DISCIPLINA: INGLÊS 
 Horas 
Advérbios de freqüência 
Simple present (don’t; doesn’t) 
Verbo to be (presente – forma interrogativa; 
passado – forma interrogativa e afirmativa)
Modo superlativo 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
1º bimestre: unidade 2 (até a página 40).
2º bimestre: unidade 1 (até a página 25).
3º bimestre: unidades 1 e 2. 
4º bimestre: unidades 1, 2 e 4. 

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
Interpretação de texto. 
1º bimestre: palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 
2º bimestre: substantivo (gênero, número e grau).
3º bimestre: adjetivo, adjetivo pátrio, 
4º bimestre: verbo e advérbio. 
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2º bimestre: sistema respiratório, sistema 

3º bimestre: sistema nervoso, sistema locomotor e 

4º bimestre: combustão e seus elementos; calor, 
temperatura entre corpos e equilíbrio térmico. 

1º bimestre: as paisagens do território brasileiro. 
2º bimestre: atividades econômicas do brasil. 

população mundial. 

forma interrogativa; 
forma interrogativa e afirmativa) 

1º bimestre: unidade 2 (até a página 40). 
2º bimestre: unidade 1 (até a página 25). 

1º bimestre: palavras oxítonas, paroxítonas e 

2º bimestre: substantivo (gênero, número e grau). 
3º bimestre: adjetivo, adjetivo pátrio, mal/mau 

CRONOGRAMA 

09/12 – SEGUNDA-FEIRA: 
Matemática, Português e História.
10/12 – TERÇA-FEIRA: 
Português, Matemática e Arte.
11/12 – QUARTA-FEIRA: 
Matemática, Geografia e Ciências. 
12/12: QUINTA-FEIRA: 
Matemática e Arte. 
13/12: SEXTA-FEIRA: 
Português, História e Inglês.
16/12: SEGUNDA-FEIRA: 
Ciências e Geografia. 
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FEIRA: Aulas de Inglês, 
Matemática, Português e História. 

FEIRA: Aulas de Inglês, 
Português, Matemática e Arte. 

FEIRA: Aulas de Inglês, 
Matemática, Geografia e Ciências.  

FEIRA: Recuperação Final de 

FEIRA: Recuperação Final de 
Português, História e Inglês. 

FEIRA: Recuperação Final de 


