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Interpretação textual.
Gramática contextualizada e na construção do texto.
Substantivos (classificações e formação).
Adjetivos (gênero e formação).
Artigos definidos e indefinidos.
Pronomes (pessoais do caso reto e do oblíquo, de
tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos,
interrogativos e relativos).
Verbos (todos os tempos e modos), verbos regulares e
irregulares, formas nominais e locuções verbais.
Ortografias diversas.

Redação





4. No paradidático Carrego no peito, Márcia sofre de um
problema atrioventricular, necessitando do implante de
um marca-passo. Pesquise para saber mais acerca
desse aparelho (caracterização e uso) e produza um
texto informativo. Capriche!
5. Imagine que um amigo seu
era campeão de natação e,
após um problema físico, ficou
impossibilitado de voltar às
piscinas. Você o ajudou a
enfrentar essa dificuldade e, no
futuro ele conseguiu superar,
voltando a competir e ganhar
medalha. Narre os fatos, atentando para a sequência
cronológica.
6. A professora de geografia levou você e sua turma
para um passeio turístico em nossa capital, Fortaleza.
Relate essa viagem, detalhando os pontos turísticos
visitados e essa rica experiência compartilhada.

Narrativa em 1ª e 3ª pessoas.
Relatos (pessoais e de viagens).
Texto de opinião.
Texto informativo.

Paradidático de férias
 Carrego no peito
Obs.: Será avaliado depois das férias.

Propostas de redação para as férias
1. Atualmente é muito comum ver as crianças com perfis
em várias redes sociais. Produza um texto de opinião
sobre esse assunto. Lembre-se de pesquisar antes
sobre ele e detalhar informações adquiridas.

2. Você e seu melhor amigo já devem ter vivido
momentos incríveis. Produza um relato pessoal sobre
esse dia, detalhando os fatos que o tornaram tão
especial.

3. O Brasil é um país com grandes recursos hídricos,
mas a falta de água é um assunto atual muito debatido
em nosso país. Realize uma pesquisa sobre o tema e
produza um texto informativo.

7. Em seu aniversário, sua família
preparou uma festa-surpresa. Sem
saber nada sobre o que aconteceria,
ao entrar em sua casa, foi tomado
por grande emoção com as
homenagens. Relate esse momento
especial, com detalhes.

8. Imagine que você e um amigo pararam num
semáforo, conheceram um garoto que trabalhava
fazendo malabarismo e lavando carro. Ele tinha 12 anos
e não frequentava uma escola. Sabendo como o estudo
é importante para o futuro de uma criança, vocês
resolveram ajudá-lo. O que fizeram por ele? Atente para
a construção do enredo com criatividade.
9. Você está assistindo a
um filme de aventura no
cinema
com
alguns
amigos. De repente, no
melhor momento do
filme, surge um clarão
ofuscante! Você fica
cego por um momento!
Ao abrir os olhos,
encontra-se no filme ao
lado do mocinho! O que
fará? Como conseguiu voltar? Conte tudo com detalhe!

10. Você e um grupo de amigos foram conhecer um
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importante rio da região. Chegando lá, perceberam que
o rio estava poluído e resolveram fazer uma campanha
para despoluí-lo. O que fizeram? Detalhe os fatos.

Matemática












Tabuada completa.
Expressões numéricas, envolvendo frações, números
naturais e {[( )]}.
Critérios da divisibilidade.
Múltiplos.
MMC.
MDC.
Fração (tipos, leitura e operações ( +, -, x, :);
Transformação de números mistos em frações
impróprias e vice-versa.
Frações equivalentes.
Polígonos ( Classificação quanto aos lados).
Problemas com números naturais, fracionários com
MMC e MDC.

Bons estudos!
Boas férias!
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