Roteiro das Provas do 2º trimestre 2018
5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Disciplina/Data

Conteúdo

Português

Verbo e concordância verbal, da p. 91 à 95.
Linguagem oral e escrita, p. 95.
Proparoxítonas, pp. 96 e 97.
Letras L e U, da p. 97 à 101.
Gênero textual: roteiro, da p. 106 à 111 e narrativa de aventura, da p. 82 à 90.
Tempos verbais, da p. 111 à 120.
Obs.: Estudar pelo caderno e folhas xerografadas.

Matemática

 Unidade I e II– Um passeio pelo Universo e As belezas da natureza
 Figuras no céu / Nossas florestas: Sistema de numeração decimal: classe
das unidades simples, classe do milhar, decomposição, leitura e escrita dos
numerais até a classe dos milhões, ordem crescente e decrescente dos
numerais, antecessor e sucessor, valor posicional dos algarismos e comparação
dos números.
 Voando alto / O tempo passa / Da semente ao pó: Unidades de medidas de
comprimento, tempo e volume: Resolver e relacionar situações-problemas
unidade de medida de comprimento, tempo (metro, centímetro, milímetro e
quilometro, horas, minutos e segundos, década, ano, século litro e metro cúbicom³).
 Vida em rede / Os grandões da natureza: Resolver situações-problemas,
envolvendo adição, subtração e multiplicação de numerais decimais.
 Alinhamento no céu: Situações-problemas, envolvendo múltiplos e divisores
(numerais divisíveis por 2, 5 e 10) e divisões.
 A representação das partes decimais: Leitura de numerais decimais,
transformação de fração decimal para numeral decimal ou vice-versa,
multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000;
 Os conteúdos se encontram nas seguintes páginas do livro: Págs.: da
p.08 à 39; da 63 à 108; da 122 à 130; no caderno e folhas xerografadas

Ciências
humanas e da
natureza
(Ciências/
História e
Geografia)

Inglês

* Regiões, da p. 117 à 129;
* Organizar para governar, da p. 131 à 135;
* A vida em equilíbrio, da p. 136 à 145;
* Movimentos sociais pelo Brasil, p. 146;
* Os movimentos sociais na história do Brasil, p.147/ da p.149 à 153;
* Cidadania ontem e hoje, da p. 154 à 160.
Observação: Estudar as páginas do livro, cadernos e folhas xerografadas.










Presente simples;
Lugares;
Numerais de 1 a 100;
Preposições;
Verbos de rotina;
Partes do corpo;
Doenças;
Must e mustn’t;
Unidades 3 a 6 do livro.

CALENDÁRIO DAS PROVAS
Terça-feira
14/08/18

Quarta-feira
15/08/18

LÍNGUA PORTUGUESA

INGLÊS

Quinta-feira
16/08/18
CIÊNCIAS HUMANAS E
DA NATUREZA (CHN)

Sexta-feira
17/08/18
MATEMÁTICA

CALENDÁRIO DA REPOSIÇÃO DAS PROVAS
Quinta-feira
23/08/18

Sexta-feira
24/08/18

LÍNGUA PORTUGUESA

INGLÊS

Segunda-feira
27/08/18
CIÊNCIAS HUMANAS E
DA NATUREZA (CHN)

Terça-feira
28/08/18
MATEMÁTICA

CALENDÁRIO DA RECUPERAÇÃO
Quarta-feira
05/09/18

Quinta-feira
06/09/18

LÍNGUA PORTUGUESA

INGLÊS

Segunda-feira
10/09/18
CIÊNCIAS HUMANAS E
DA NATUREZA (CHN)

Terça-feira
11/09/18
MATEMÁTICA

