
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 1º TRIMESTRE/2019 – 5º Ano    

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
DATA DA 

PROVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA 

ESTUDOS) 

Linguagens  
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

11/03/19 

(segunda-feira) 

Texto e interpretação; 

Substantivos e adjetivos; 

Locução adjetiva; 

Página do dicionário; 

Uso do dicionário; 

Acentuação gráfica/Sílaba tônica. 

  

Livro páginas 21 a 39. 

Ciências da Natureza CIÊNCIAS 

12/03/19 

(terça-feira) 

O uso de pigmentos do solo; 

De minérios a produtos; 

A história do alumínio. 

 

Livro páginas 10 a 13 e 16 a 25. 

Ciências Humanas 

GEOGRAFIA 
14/03/19 

(quinta-feira) 

As paisagens brasileiras: 

A diversidade de paisagens; 

Os rios, a vegetação e os animais; 

Bacias hidrográficas; 

Aproveitamento das águas dos rios; 

Os tipos de vegetação; 

Os animais nativos. 

 

Livro páginas 8 a 19 

HISTÓRIA 

15/03/19 

(sexta-feira) 

 

· Histórias de brasileiros 

· Narrativas de brasileiros 

· Diferentes histórias e registros 

· Histórias em camisas de clube de 

futebol 

· Todos temos história! 

· A história de mapas e navegadores 

· Mapas de antigamente 

 

Livro páginas 8 a 29 
 
 
 
 
 

Matemática 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

 
 
 
 

18/03/19 

(segunda-feira) 

As 4 operações e situações problema.; 

Números, números grandes (mais de 6 

algarismos),cilindro, cone e esfera, Estimar 

ou medir comprimentos, estudando o 

cilindro, diferentes formas de efetuar 

divisão, trabalhando com dinheiro, gráfico 

pictórico. 

 

Livros páginas 10 a 38 
 
Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova 
cobra o mesmo conteúdo, mas as questões e os textos devem e são diferentes. 
 

ATENÇÃO:  
Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de documento comprobatório. 
Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em até 48 horas após o 
dia da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida, na secretária da escola..  
A avaliação em segunda chamada, AV1 1° trimestre, será realizada no dia 27/ 03 /19, no turno oposto a aula do estudante. 

Bons estudos! 



 


