
    

 

Caxias do Sul, junho de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, 

apresentamos a organização trimestral dos 5º anos do ensino Fundamental. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades:  
*Produzir textos coesos e coerentes, utilizando recursos linguísticos necessários: 
acentuação, ortografia e pontuação.  
*Analisar as funções sociais e comunicativas de diferentes gêneros - quem produz, para 

quem, com que intenção.  

*Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de pontuação expressiva. 
*Compreender a organização e estrutura dos diferentes gêneros textuais (artigo de 
opinião, reportagem, narrativa, poema). 
*Aplicar a técnica do Resumo em diferentes tipologias textuais. 
*Identificar informações explícitas e implícitas ao realizar a leitura compreensiva de 
textos. 
*Compreender a importância do texto não verbal na sua relação com o texto verbal. 
*Diferenciar a utilização ou não de acento de acordo com as regras de acentuação 
gráfica. 
*Identificar as vozes que permeiam o texto, com base nos discursos: direto, indireto e 
indireto livre. 
*Identificar e aplicar a estrutura composicional de poemas: versos, estrofes, rimas, 
ritmo. 

  

Sugestões: Utilizar como material de apoio: Gramática da LP e Portal Educacional. 
Realizar leitura de diferentes gêneros textuais. 
 
 

Combinações: 

Realizar as atividades propostas em sala de aula e em casa. Reservar um tempo de 

estudo diário, de acordo com suas necessidades. As atividades realizadas em casa 

serão corrigidas em aula. Produzir os textos e reescrevê-los em sala de aula (critérios: 

utilização adequada de mecanismos linguísticos - ortografia, pontuação, coesão, 

coerência, margem, parágrafos). 

 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
*Analisar, interpretar, formular e resolver situações problema envolvendo as quatro 
operações com números naturais. 
*Identificar os tipos de frações. 
*Compreender as frações equivalentes. 
*Simplificar e comparar frações a partir da equivalência. 
*Resolver situações problemas envolvendo os números fracionários. 
*Resolver operações com frações. 
*Reconhecer e utilizar as medidas de tempo e de capacidade. 
*Identificar  diferenças e semelhanças entre polígonos. 

Sugestão: Para cada conteúdo trabalhado, reservar um período do dia para revisar e 
estudar em casa.  Ter sempre o caderno completo e organizado, bem como a apostila 
e o caderno de atividades com todas as atividades propostas realizadas e corrigidas 
juntamente com a professora. 

Combinações: Realizar as atividades em aula e em casa, mantendo um horário para 
estudo diário. Manter o caderno completo com as atividades completas. Capricho, 
organização e letra legível. 

 

LÍNGUA INGLESA 



    

 

Habilidades: 
*Reconhecer vocábulos e estruturas gramaticais; 
*Usar vocábulos apropriados em diferentes contextos; 
*Ler e compreender pequenos textos. 

Sugestões: - Músicas (https://www.youtube.com/watch?v=ct6IUPHIepw (alimentos); 
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg (partes do corpo); 
- Jogos online (http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8989). 
 

Combinações: Fazer os temas. Estudar para as avaliações. Entregar trabalhos na data 

combinada. 

. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades:  
*Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. 
*Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e invasão 
*Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais). 
 

Sugestões: Levar uma garrafa de água para os locais das atividades. 

Combinações: Silêncio no deslocamento para os locais pré-determinados.  
 

ARTES 

Habilidades: 
*Produzir trabalhos de Arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da colagem, 
da confecção de materiais desenvolvendo o gosto pelo processo de produção e criação. 
*Observar e realizar releitura de obras de arte de artistas como Tarsila do Amaral. 
 *Identificar diferentes instrumentos musicais e os sons produzidos por esses 
instrumentos. 
 *Utilizar diferentes mídias para perceber diferentes instrumentos musicais e seus 
diferentes ritmos. 

 

Sugestões: ser criativo na realização das atividades, solicitar ajuda da professora 
sempre que ficar com dúvida em relação a proposta do trabalho, ter sempre os 
seguintes materiais: cola, tesoura e lápis de cor, ser colaborativo nas atividades 
coletivas e em grupo para o bom andamento do trabalho. 
 

Combinações: sempre trazer o material solicitado, realizar as atividades com capricho 
e organização e anotar na agenda os recados no dia solicitado. 
 

CIÊNCIAS 

Habilidades: 
*Reconhecer hábitos alimentares saudáveis e procedimentos para a manutenção da 
qualidade de vida. 
*Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais entre crianças e jovens a partir da 
análise de seus hábitos. 
*Identificar partes, funções e características do sistema respiratório e circulatório. 
*Estabelecer relação entre partes, funções e características do corpo humano. 
*Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos 
nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 
*Avaliar o funcionamento equilibrado e integrado dos órgãos e sistemas do corpo 
humano. 
 

Sugestões:  
Reservar um tempo em casa para relembrar o que foi estudado em aula. 
Refazer os exercícios de fixação e revisão. 
 Assistir vídeos com animações sobre o conteúdo visto em aula.  
Organizar esquemas no caderno para visualizar melhor os conteúdos estudados. 
Aplicativo para smartphone ou tablet - Corpo humano (masculino) 3D Educacional RV 
da Mozaik Education. 

Combinações: 
Participação nas aulas. 
Trazer sempre o material solicitado. 
Esclarecer as dúvidas com a professora. 

https://www.youtube.com/watch?v=ct6IUPHIepw
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8989


    

 

Ser organizado com o material. 
Manter o caderno de aula em dia. 
Realizar a correção das atividades corretamente. 

HISTÓRIA 

Habilidades: 
*Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com 
o espaço geográfico ocupado. 
*Identificar os mecanismos de organização do poder político compreendendo outras 
formas de ordenação social. 
*Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista histórica. 

Sugestões: 
Organizar em casa uma rotina de estudos. 
Organizar esquemas no caderno para visualizar melhor o conteúdo estudado.  
Manter caderno e apostila sempre com as tarefas realizadas. 
Não deixar para estudar somente em dias de avaliação. 
https://www.sohistoria.com.br/filmes/filmes/p5.php https://www.sohistoria.com.br/livros/  
 

Combinações: 
Fazer as anotações solicitadas pela professora, na agenda e caderno. Fazer os temas. 
Retomar conteúdos semanalmente, criando uma rotina de estudos. Entrega de 
trabalhos nas datas aprazadas. Não esquecer materiais solicitados para trabalhos em 
aula. Evitar conversas paralelas, em aula, que impedem ouvir as explicações dadas 
pelo professor. 

GEOGRAFIA 

Habilidades: 
 *Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o 
campo e entre cidades na rede urbana. 
*Representar as formas de relevo, hidrografia e organização populacional do passado 
e atual. 
*Estabelecer conexões entre o conhecimento geográfico e as formas como os seres 
humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

Sugestões: 
Assistir e ler sobre as atualidades que ocorrem em nosso cotidiano; isso amplia nossa 
capacidade de perceber o mundo. 
Sites: 

http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial 

http://www.globalforestwatch.org/ 

 

Livros: 
IBGE. Recursos naturais e meio ambiente: uma visão do Brasil.Rio de Janeiro: IBGE, 
1996. 
CUNHA, Antonio José Teixeira; et all. A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
ROSS, Jurandyr. Ecogeografia do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 
SUERTEGARAY, Dirce, et all. Rio Grande do Sul: paisagens e territórios em 
transformação. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 

Combinações: 
Organizar os conteúdos vistos em aula, no caderno e na apostila. 
Anotar as tarefas e revisar em casa. 
Participar ativamente das aulas e dos diálogos, respeitando o momento de expressão 
de cada um, seguindo as orientações da professora. 
 
 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
*Desenvolver a capacidade de aprender para conhecer. 
*Identificar e reconhecer novos conhecimentos sobre as ciências. 
*Identificar e reconhecer o desenvolvimento da ciência como forma de apropriar-se do 
conhecimento. 
*Relacionar os saberes com a prática da vida. 
*Diferenciar certo e errado relacionando com o conhecimento. 
*Analisar as afirmações para refletir sobre a verdade e a mentira. 
  

Sugestões: Procurar desenvolver gosto pelo novo, mudando o que assistimos e lemos 
para ampliar os horizontes e perspectivas.  

https://www.sohistoria.com.br/filmes/filmes/p5.php
https://www.sohistoria.com.br/livros/
http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial
http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial
http://www.globalforestwatch.org/
http://www.globalforestwatch.org/


    

 

Combinações: 
Material organizado. 
Anotações em dia.  
Utilização da agenda para anotações e registros importantes. 
Manter a concentração até o término das atividades. 
Procurar desenvolver responsabilidade e autonomia na organização e nos estudos. 
Procurar sempre cumprir com as obrigações e depois as atividades de lazer. 
 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
*Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições 
religiosas como recurso para preservar a memória. 
*Conhecer mitos da criação em diferentes culturas e tradições religiosas.  
*Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos da criação 
(concepção de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e morte).  
*Reconhecer a importância oral para preservar memórias e acontecimentos religiosos.  
 

Sugestões: Prezar pela organização e orientações dadas pelo professor. Procurar 
desenvolver sensibilidade crítica em relação ao outro, buscando entender o mundo. 

Combinações: 
Material organizado. 
Anotações em dia.  
Utilização de agenda para anotações e registros importantes. 
Manter a concentração até o término das atividades. 
Procurar desenvolver responsabilidade e autonomia na organização e nos estudos. 
Procurar sempre cumprir com as obrigações e depois as atividades de lazer. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 


