
 

Conteúdos para as 2ª Avaliações do 2º Trimestre (2 502) 

Português 19/08 -Presencial   

Módulo 2 

Reportagem e notícia-livro módulo-2, p:63. 

Sujeito dos verbos -livro módulo-2 p:66 a 68. 

Módulo 3 

Crônica-livro:3, p:15 

Sinais de Pontuação e de sinais gráficos, p:19. 

Os usos dos modos verbais indicativo, imperativo e subjuntivo, p:44 e 45.  

Livro de Gramática 

Adjetivo-p:179. 

Grau do adjetivo-p:194 e 195. 

Numeral-p:204 e 205. 

As revisões do mês de agosto. 

Geografia 23/08 - Remoto 

 Módulo 2 

-Metropolização p.p 294,295 e 297. 

-Hirarquia das cidades brasileiras p. 298 

Módulo 3 

- Os setores da economia p. 262 e 263 

-Fontes de energia p.p 268,269, 271 e 272 

-O artesanato a indústria p. 278 até 280 

Complementar módulo 3 p.p 80 até 83 e 88 até 89 

Revisões do mês de agosto 

História 24/08 -Remoto   

  Módulo 2 

--As origens e os reis de Roma p. 252 até 255 

 



 

-O direito Romano e o legado de Roma p. 256 e 258 

Módulo 3 

- Uma ideia, um continente ou uma união recente? P.p 220 até 223 

-As migrações germânicas p. 226,227 e 229. 

- A divisão de terra p. 234 e 236 

-O equívoco de Colombo e os povos originários do Brasil p. 236, 237 e 238 

- Um continente de Norte  a Sul p. 240 

- Os incas p.241 

Complementar módulo 3 p. 68 até 74 

Ciências 25/08- Presencial 

Módulo 2 

O problema do lixo-Livro Módulo-2, p:206 a 209. 

Sustentabilidade-210 a 213. 

Módulo 3 

-Propriedade dos Materiais-Livro módulo-3,p:165 e 168. 

-Solubilidade, densidade e magnetismo, p:169. 

-Materiais e energia-Livro-3,p:180 e 181. 

Livro Complementar-2, p:75 e 76. 

Livro Complementar-3, p:49,50 e 52. 

As revisões do mês de agosto. 

Matemática  26 /08- Presencial 

Módulo 2 

-Calculando multiplicações p.p 149 e 152 

-Divisões com dois algarismos p.p 158 

-Árvore das possibilidades p. 163 

 Módulo 3 

- O metro e o quilômetro p. 80 



 

-Decímetro e o centímetro p. 81 

- O milímetro p. 82 

- Anos, meses, semanas e dias p. 85 e 86 

-A tonelada, o quilograma e o grama p. 89 

- O miligrama p. 90 

-Medida de temperatura  p. 94 

-Frações p. 104 

-Frações de uma quantidade p. 107,108,110 e 111. 

-Número misto p. 112 e 113 

-Frações equivalentes p. 114,115 e 117 

- Frações e porcentagens p. 118 

-As revisões do dia 16/07 e dos mês de Agosto. 

Inglês 27/08- Remoto 

UNIT 5 - Weather and seasons! 

- Weather (Page: 45) 

- Seasons (Page: 45) 

UNIT 6 - Free-time activities! 

- Free-time activities (Pages: 53 and 58) 

- Present continuous ( Pages: 54 and 55) 

                                    

 

 

*Todas as avaliações  presenciais serão realizadas no horário 

de aula de 13 h:20 min às 15 h: 20 min de forma simultânea. 

 

 

 


