
                                                    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 3º TRIMESTRE / 2019                                    
5° ano 

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

DATA DA 

PROVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA ESTUDOS) 

Linguagens  
Língua Inglesa 

 

De 

28/10/2019 

a 

01/11/2019 

 

- Unit 5: Weather and Seasons (estudar as 

situações sobre o tempo – RAINY, CLOUDY, 

WINDY, HOT, SNOWY, COLD, SUNNY e 

também as estações do ano – WINTER, 

SPRING, SUMMER, FALL). Estudar o uso do 

pronome sujeito “IT” – páginas 44 a 51 e ainda 

as páginas ao final do livro referentes ao 

capítulo mencionado (de 113 a 116); 

 

- Unit 6: Free-time Activities (estudar o tempo 

verbal PRESENT CONTINUOUS, através de 

alguns verbos – PLAY THE GUITAR, SWIM, 

COOK, LISTEN TO MUSIC, WATCH TV, 

PLAY ONLINE GAMES, DANCE, TEXT) – 

páginas 52 a 59 e ainda as páginas ao final do 

livro referentes ao capítulo mencionado (de 117 

a 120); 

 

- Unit 7: Abilities (estudar a ‘habilidade” que se 

tem de conseguir ou não conseguir fazer algo – 

CAN ou CAN’T, juntamente com vocabulário 

da unidade – SLACKLINE, CLIMB A TREE, 

JUMP ROPE, RIDE A HORSE, JUGGLE, 

SING, PLAY THE KEYBOARD, DO MAGIC 

TRICKS) – páginas 62 a 69 e ainda as páginas 

ao final do livro referentes ao capítulo 

mencionado (de 121 a 124);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Estudar também pelas anotações do 

caderno, realizadas durante as aulas e a 

revisão das páginas 60 e 61. 

 

Observação: A aplicação da prova será de 

acordo com o horário de aula do aluno. 
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, 3° trimestre, será realizada no dia 18/11/2019, no turno oposto à aula do estudante. 
 

Bons estudos! 
 

 

 


