
 
 
 
 

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO 
Fazendo história, de geração em geração. 

 

RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL – 2019 – 1º ANO 

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

PORTUGUÊS:  
 

- No mundo das letras: vogais, encontro de vogais; Alfabeto; Interpretação de texto; 

- R inicial, RR, R intermediário; formação de palavras com que/qui; 

- Ponto de exclamação e interrogação, acento agudo; 

- Adjetivo; 

 

MATEMÁTICA:  
 
- As operações: adição e subtração 

- Dúzia 

- Os números  

- Matemática no cotidiano: o quilo 

 
HISTÓRIA:  
 
- Conhecendo você 

- O dia a dia de uma criança indígena 

- Convivendo com os familiares 

- Vida de escola 

 
 
 

  



 
 
 
 

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO 
Fazendo história, de geração em geração. 

 

RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL – 2019 – 2º ANO 

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

PORTUGUÊS:  
1º bimestre-Encontro vocálico; Escrevendo com M ou N antes de consoantes; Sinônimos e antônimos. 

2º bimestre- Substantivo: comum e próprio; Escrevendo palavras com L no final e o plural das mesmas. 

3º bimestre- Palavras no diminutivo e aumentativo; Escrevendo com R, RR, S e SS.  

4º bimestre-Adjetivo; Substantivo: masculino e feminino; Divisão silábica: localização da silaba forte 

das palavras; Sons do X. 

 

MATEMÁTICA: 
Adicionando e subtraindo - Unidade 3 (Livro 1º Bimestre). 

Números ordinais -Unidade 5 (Livro 2º Bimestre). 

Medidas de massa – Unidade 11 (Livro 3º Bimestre). 

Multiplicação e divisão – Unidade 14 e 15 (Livro 4º Bimestre). 

CIÊNCIAS: 
Estudar livro págs.: 02 à 36. (O ar à nossa volta; A água que dá vida; O solo que sustenta; Preservando 

recursos naturais.) 

INGLÊS: 

Estudar livro págs.: 70 à 92. (My bedroom; What are ypu doing?) 

ARTE: 
Trazer uma “GUIRLANDA NATALINA” com material de sucata. 

 
 

  



 
 
 
 

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO 
Fazendo história, de geração em geração. 

 

RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL – 2019 – 3º ANO 

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

PORTUGUÊS:  
1º bimestre – Sinônimos e antônimos; Escrevendo palavras com P e B; Contagem de silabas e divisão 

silábica. 

2º bimestre- Tipos de frases; Escrevendo palavras com L/U; Substantivo: comum e próprio; 

3º bimestre- Substantivo coletivo; Escrevendo S entre vogais; Substantivo: flexão do gênero e número. 

4º bimestre-Adjetivo; Adjetivo pátrio; Escrevendo com g ou j. 

 
MATEMÁTICA: 

 Adicionando e subtraindo com reagrupamento – Unidade 2 (Livro 1º Bimestre). 

Geometria – Unidade 8 (Livro 2º Bimestre). 

Multiplicação e divisão – Unidade 11 (Livro 3º Bimestre). 

Números fracionários – Unidade 15 (Livro 4º Bimestre). 
 

CIÊNCIAS: 
Estudar livro págs.: 02 à 30. (Comparando: animais e vegetais; Comparando ser humano e outros 

animais; Relacionando: ser humano e meio ambiente; Cuidando do planeta.) 

 

INGLÊS: 

Estudar livro págs.: 78 à 101. (What time is it?; Do you have for lunch?) 

ARTE: 
Trazer uma “GUIRLANDA NATALINA” com material de sucata. 

 

 

  



 
 
 
 

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO 
Fazendo história, de geração em geração. 

 

RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL – 2019 – 4º ANO 

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

PORTUGUÊS: 
1º bimestre - Silaba tônica e átona; Localização da silaba tônica das palavras; Uso dos “POR QUES”. 

2º bimestre- Estudando os sons do X; Gênero e número do substantivo;  

3º bimestre- Artigo; Adjetivo; Dígrafos: sc,sç,xc,lh,nh e ch. 

4º bimestre- Pronome pessoal reto e oblíquo; verbo e pessoas verbais.   

Ficha com assunto extra sobre pronome de tratamento; interpretação e compreensão textuais.   

MATEMÁTICA: 

Espaço e forma – Unidade 4 (Livro 1º Bimestre). 

Multiplicação e divisão – Unidade 2 (Livro 2º Bimestre). 

Operações com frações – Unidade 1 (Livro 3º Bimestre). 

Operações com números decimais – Unidade 2 (Livro 4º Bimestre) e caderno (multiplicação com 

números decimais). 

 

HISTÓRIA: 
Estudar assunto: A vida nas fazendas de café /imigração japonesa. A colônia e a produção de açúcar/Os 

holandeses no Brasil. 

GEOGRAFIA: 
Estudar págs.: 17 à 30 e caderno 

Assunto: As paisagens do campo: O trabalho no campo/Os estados do território brasileiro/ Estado e 

municípios/ O que é população?/ Cartografia. 

CIÊNCIAS: 
Estudar livro págs.: 03 à 34. (O solo; A erosão e os cuidados com o solo; Solo poluído saúde em perigo.) 

INGLÊS: 
Estudar livro págs.: 03 à 27 – 4º bimestre. (It’s raining; Holidays.) 

ARTE: 
Trazer uma “GUIRLANDA NATALINA” com material de sucata. 

 
 

  



 
 
 
 

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO 
Fazendo história, de geração em geração. 

 

RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL – 2019 – 5º ANO 

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

PORTUGUÊS –  

1º bimestre – Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato; Estudando os sons do X; Classificação das 

palavras de acordo com a posição da silaba tônica; 

2º bimestre- O Artigo definido e indefinido; Uso do: onde, aonde, em cima e embaixo; Graus do 

substantivo. 

3º bimestre- Substantivo coletivo; Escrevendo com g ou j; adjetivo; Uso do se não e senão. 

4º bimestre- Verbo e tempos verbais; Modos verbais; Uso do más, mas, mais, mal e mau.  

Ficha sobre crase; preposição e atividades do caderno. Estudar  interpretações e compreensão 

textuais. 

MATEMÁTICA: 

Valor posicional dos números – Unidade 1 (Livro 1º Bimestre). 

Multiplicação e divisão – Unidade 1 (Livro 2º Bimestre). 

Cálculos com números fracionários – Unidade 2 (3º Bimestre). 

Estudando porcentagem – Unidade 4 (Livro 4º Bimestre). 

HISTÓRIA: 

Estudar Assunto: A doce riqueza, o açúcar: O açúcar, uma doce riqueza para o Brasil/ O sucesso do 

açúcar/A chegada da família real portuguesa: Napoleão Bonaparte: O conquistador de terra A ditadura 

Militar. 

GEOGRAFIA: 

Estudar Assunto: A pecuária no Brasil: O extrativismo no Brasil/ O relevo/As principais formas de 

relevo/O relevo brasileiro/O crescimento e a distribuição da população brasileira. A prestação de 

serviço no Brasil. 

CIÊNCIAS: 

Estudar livro págs.: 03 à 34. (Quente ou frio?; Como enxergo o mundo ao meu redor; A reprodução 

humana.) 

INGLÊS: 

Estudar livro págs.: 03 à 17 – 4º bimestre. (Our world; Volcanoes.) 

ARTE: 

Trazer uma “GUIRLANDA NATALINA” com material de sucata. 

 
 


