
    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 2º TRIMESTRE/2019 – 5º Ano      

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

DATA DA 

PROVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA ESTUDOS) 
 
 
 
 
 

Matemática 
 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

 
 
 
 

 

04/06/19 

(terça-feira) 

 

Como se faz uma multiplicação 
Dois modos de dividir 
Representando frações 
Medindo capacidade: O litro 
O decímetro e milímetro 
Dividir não é só repartir 
Nome das operações 
Situações problemas envolvendo as 4 
operações e as unidades de medidas 
estudadas 
 
-Livro páginas 78 até 107 

Ciências da Natureza CIÊNCIAS 

 

05/06/19 

(quarta-feira) 

 

Os resíduos especiais; 
Outros destinos dos resíduos sólidos; 
A obtenção de energia elétrica. 
 

-Livro páginas: 46 a 49, 52 a 55, 60 a 64 e 66 a 69. 

Ciências Humanas HISTÓRIA 

07/06/19 

(sexta-feira) 

 

História contadas e escritas 
Conhecimentos e histórias 
Especiarias 
Tradições de brasis 
Povos indígenas do brasil dos dias de hoje. 

-Livros páginas 40 a 51 e 58 e 59 

Linguagens  
LÍNGUA  

PORTUGUESA 

 

10/06/19 

(segunda-feira) 

 

Leitura e interpretação 
Junto ou separado?(Porque,por que, porquê e por quê) 
Pontuação em diálogos 
Grau dos substantivos 
Ortografia:lhi/li 
 
-Livro páginas 116 até 151 

Ciências Humanas GEOGRAFIA 

 

11/06/19 

(terça-feira) 

 

 

Fontes de energia no Brasil 
A produção e o uso da energia e suas consequências para 

o planeta. 
Construção de hidrelétrica 
Regionalização do território brasileiro 
Divisões regionais do IBGE 
Outras divisões regionais 
A regionalização feita por Milton Santos 

-Livro páginas 37 a 40 e 46 a 53 

 
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 2° trimestre, será realizada, no turno oposto a aula do estudante, nas seguintes datas: 
Matemática – dia 24/06; História e Ciências da Natureza– dia 25/06 e Língua Portuguesa e Geografia – dia 26/06. 
 
 

Boa Prova! 

 


