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Em Língua Portuguesa, novos elementos serão
apresentados: o conto em prosa poética e o conto
fantástico, reconhecendo o narrador, sentidos e
sonoridade, frases e palavras, classes de palavras,
palavras invariáveis e variáveis, substantivo, adjetivo
e verbo, locuções adjetivas. Tudo para oferecer
subsídios para a interpretação de textos e também
para a compreensão da linguagem oral, levando o
aluno a conhecer a riqueza que pode ser adquirida
por meio da leitura.

Um mundo mágico se abre conforme novas culturas são
apresentadas. Por isso, os alunos receberão conhecimentos
de História, passeando pela Mesopotâmia, pelo Antigo
Egito, pelo Oriente e visitando os povos persa, fenício e
hebreu, que representam civilizações antigas repletas
de mistérios e curiosidades, o que lhes possibilitará abrir
seus horizontes, entendendo o mundo e a condição
humana atual, além de reconhecer os fatos políticos e
traçar paralelos. A Sociedade do Oriente – Índia e China
– e a África antiga também serão temas apresentados
neste período.

A Geografia é a prática humana de conhecer o espaço
onde se vive. Sendo assim, o estudo da Terra no
Universo, forma e movimento darão início aos temas
abordados neste período, bem como a descrição
dos fenômenos de formação dos continentes, com o
deslocamento das placas tectônicas, abalos sísmicos e
vulcões, apresentando a influência deles na formação
das cidades e civilizações.
Ciências trará um estudo sobre as rochas e o solo, para
o aluno conhecer o planeta por dentro e por fora: o
interior da Terra, movimentos de placas tectônicas,
terremotos e outros fenômenos. O aluno verá também
rochas e minerais, os cuidados com o solo.
As Línguas Estrangeiras já começam a ficar mais
familiares aos alunos. Portanto, o Inglês evoluirá para
conhecimentos dos artigos, nomes de alimentos, plural
dos nomes, pronomes demonstrativos, numerais e
alguns itens fundamentais na construção de ideias,
como o adjetivo possessivo e o caso possessivo.
Já em Espanhol, o passeio é pela família (profissões,
características de cada um) e pela escola, quanto a
rotina, vocabulário, dias da semana, meses e estações
do ano, inserindo a língua no dia a dia. No material
ainda constam os verbos no presente do indicativo, os
adjetivos possessivos, os comparativos, as preposições,
os artigos e as contrações.
Agora será a vez da arte popular por meio do
conhecimento da cerâmica, retalhos, esculturas com
as técnicas para modelar o barro. Os alunos terão
contato com a xilogravura, bem como com a arte da
música afro, reconhecendo o jazz, o reggae, o funk, o
rap, o samba e também a festa do bumba-meu-boi e
diferentes manifestações artísticas.

