CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / AGOSTO 2019
(MATUTINO)
4º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Grau do substantivo; Adjetivo; Adjetivos pátrios.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 106 a 110 / 118 a 121.
No livro Descobrindo a gramática, págs.: 171 a 183.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Contos modernos: “Um cofre valioso”; Sinais de pontuação
para melhorar a narrativa; Um conto puxa outro: “Dor de dente”; Mais sinais de pontuação;
Produção de quadrinhos.
No livro Brincando eu aprendo, págs.: 129 a 141.



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com o, ou, u; Palavras com r brando; Palavras
com ça, ço, çu; Palavras com s ou ss; Palavras com lh ou li; Palavras com ce, ci, se ou si.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 86 e 87 /91 e 92/ 97 / 104 e 105 /111 / 122 e 123.



ANÁLISE DE TEXTO: Livro: Juca e o lápis mágico.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: Os serviços públicos essenciais; O que são serviços
públicos essenciais; Saúde e educação; Fornecimento de energia elétrica; Do rio até a torneira de
casa.
No livro Crescer, págs.: 85 a 91 / 94 a 99.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: O Rio Nilo e a agricultura no Egito Antigo; O milho e a
mandioca de cada dia; Agricultura e a escravidão.
No livro Crescer, págs.: 70 a 77.



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: Mudanças de estado físico; Os estados físicos da matéria; Os
estados físicos da água; Ler para ampliar; Mudanças de estado físico da matéria.
No livro, págs.: 102 a 107 / 110 a 113.







MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Divisão com números naturais: outras situações com
novos cálculos; As ideias da divisão; Situações de divisão; Algoritmo da divisão: Divisão em
que o divisor tem um só algarismo; Divisão em que o divisor é um número formado por dois
algarismos; Expressões numéricas envolvendo as quatro operações.
Estudar as sequências de 2 a 9 da multiplicação.
No livro A conquista da matemática, págs.: 144 a 166 / 169 e 170
INGLÊS: Unit 5: Food for a friend; pages: 50 to 59.
Workbook – pages 113 to 114.
Atividades no caderno.

CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / AGOSTO 2019
(MATUTINO)
5º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Substantivo: comum, próprio, coletivo, primitivo,
derivado, simples e composto; Classificação dos substantivos; Formação dos substantivos;
Gênero do substantivo (epiceno, comum de dois e sobrecomum); Número dos substantivos;
Número dos substantivos compostos; Formação do plural dos substantivos compostos.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 50 a 53 / 55 a 57 / 60 a 64 / 66 a 70 / 72 a 75.
No livro Descobrindo a gramática, págs.: 113 a 143.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Gênero textual: linguagem visual; Autobiografia: como contar
a sua própria vida; Gênero: autorretrato; O mundo mágico da poesia; Gênero textual: poesia.
No livro Brincando eu aprendo, págs.: 159 a 183 (Atividade II 1ª questão letra c).



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com lh ou li; Palavras com e, i, ei; Palavras
com c, ou ç.
No Livro Assim eu aprendo, págs.: 71 / 76 / 85.



ANÁLISE DE TEXTO: Livro: Saudade doída.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: O tempo e o clima; A diferença entre tempo e clima; As
zonas climáticas da Terra; Os tipos de clima no Brasil.
No livro, págs.: 83 a 85 / 87 a 90 (até a 1ª questão) / 94 e 95.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: Todos os brasileiros; Igualdade para todos; Religião e
culturas antigas; As principais formas de religiosidade.
No livro, págs.: 76 e 77 / 80 a 83 / 85 e 86.



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: UNIDADE VI: Sustentabilidade: uma questão de atitude;
Sustentabilidade; Combatendo a poluição da água; Consumo sustentável; Poluição do ar;
Algumas consequências da poluição do ar; Poluição do solo; Combatendo a poluição do solo;
Acessar para...conhecer.
No livro, págs.: 98 a 112.



MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Medindo a massa de um corpo; Resolvendo problemas;
Quando um número natural é divisível por outro.
Estudar as sequências de 2 a 9 da multiplicação.
No livro A conquista da Matemática, págs.: 159 a 163 /165 a 168 / 175 a 179.



INGLÊS: Unit 5: Cool Schools! pages: 50 to 59.
Workbook – pages 113 to 114.
Atividades no caderno.

CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / AGOSTO 2019
(VESPERTINO)
4º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Grau do substantivo; Adjetivo; Adjetivos pátrios.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 106 a 110 / 118 a 121.
No livro Descobrindo a gramática, págs.: 171 a 183.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Contos modernos: “Um cofre valioso”; Sinais de pontuação
para melhorar a narrativa; Um conto puxa outro: “Dor de dente”; Mais sinais de pontuação;
Produção de quadrinhos.
No livro Brincando eu aprendo, págs.: 129 a 141.



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com o, ou, u; Palavras com r brando; Palavras
com ça, ço, çu; Palavras com s ou ss; Palavras com lh ou li; Palavras com ce, ci, se ou si.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 86 e 87 /91 e 92/ 97 / 104 e 105 /111 / 122 e 123.



ANÁLISE DE TEXTO: Livro: Juca e o lápis mágico.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: Os serviços públicos essenciais; O que são serviços
públicos essenciais; Saúde e educação; Fornecimento de energia elétrica; Do rio até a torneira de
casa.
No livro Crescer, págs.: 85 a 91 / 94 a 99.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: O Rio Nilo e a agricultura no Egito Antigo; O milho e a
mandioca de cada dia; Agricultura e a escravidão.
No livro Crescer, págs.: 70 a 77.



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: Mudanças de estado físico; Os estados físicos da matéria; Os
estados físicos da água; Ler para ampliar; Mudanças de estado físico da matéria.
No livro, págs.: 102 a 107 / 110 a 113.







MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Divisão com números naturais: outras situações com
novos cálculos; As ideias da divisão; Situações de divisão; Algoritmo da divisão: Divisão em
que o divisor tem um só algarismo; Divisão em que o divisor é um número formado por dois
algarismos; Expressões numéricas envolvendo as quatro operações.
Estudar as sequências de 2 a 9 da multiplicação.
No livro A conquista da matemática, págs.: 144 a 166 / 169 e 170
INGLÊS: Unit 5: Food for a friend; pages: 50 to 59.
Workbook – pages 113 to 114.
Atividades no caderno.

CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / AGOSTO 2019
(VESPERTINO)
5º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Substantivo: comum, próprio, coletivo, primitivo,
derivado, simples e composto; Classificação dos substantivos; Formação dos substantivos;
Gênero do substantivo (epiceno, comum de dois e sobrecomum); Número dos substantivos;
Número dos substantivos compostos; Formação do plural dos substantivos compostos.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 50 a 53 / 55 a 57 / 60 a 64 / 66 a 70 / 72 a 75.
No livro Descobrindo a gramática, págs.: 113 a 143.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Gênero textual: linguagem visual; Autobiografia: como contar
a sua própria vida; Gênero: autorretrato; O mundo mágico da poesia; Gênero textual: poesia.
No livro Brincando eu aprendo, págs.: 159 a 183 (Atividade II 1ª questão letra c).



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com lh ou li; Palavras com e, i, ei; Palavras
com c, ou ç.
No Livro Assim eu aprendo, págs.: 71 / 76 / 85.



ANÁLISE DE TEXTO: Livro: Saudade doída.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: O tempo e o clima; A diferença entre tempo e clima; As
zonas climáticas da Terra; Os tipos de clima no Brasil.
No livro, págs.: 83 a 85 / 87 a 90 (até a 1ª questão) / 94 e 95.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: Todos os brasileiros; Igualdade para todos; Religião e
culturas antigas; As principais formas de religiosidade.
No livro, págs.: 76 e 77 / 80 a 83 / 85 e 86.



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: UNIDADE VI: Sustentabilidade: uma questão de atitude;
Sustentabilidade; Combatendo a poluição da água; Consumo sustentável; Poluição do ar;
Algumas consequências da poluição do ar; Poluição do solo; Combatendo a poluição do solo;
Acessar para...conhecer.
No livro, págs.: 98 a 112.



MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Medindo a massa de um corpo; Resolvendo problemas;
Quando um número natural é divisível por outro.
Estudar as sequências de 2 a 9 da multiplicação.
No livro A conquista da Matemática, págs.: 159 a 163 /165 a 168 / 175 a 179.



INGLÊS: Unit 5: Cool Schools! pages: 50 to 59.
Workbook – pages 113 to 114.
Atividades no caderno.

