CONTEÚDOS PREVISTOS – III TRIMESTRE
5º ANO

Senhores Pais / Responsáveis,
Estamos encaminhando os conteúdos referentes ao III Trimestre e comunicando que os livros e
cadernos continuarão sendo enviados para casa, nas sextas-feiras, para que as famílias possam acompanhar as
atividades que foram realizadas em sala, bem como orientar o aluno na atualização dos estudos e das tarefas
pendentes.
Karina Moneta / Coordenação

Professoras Responsáveis: Cristiane Ribeiro, Letice Cabral, Maria Helena Ferreira.
Professores de Inglês: Adriana Araújo, Anita ramalho, Ana Cecília Diniz, Polyana Alcântara.
LÍNGUA PROTUGUESA:
Leitura reflexiva, análise, compreensão, interpretação oral e escrita, identificação da
estruturação dos seguintes gêneros textuais: reportagem, notícia, anúncio publicitário, contos,
quadrinhos, poemas, crônicas, texto teatral.
Produção textual: entrevista, cartum, resenha, reportagem, texto de opinião.
Gramática:
Identificação nas frases e nos textos das seguintes classes gramaticais: substantivo,
adjetivo, artigo, verbo, pronome, advérbio, numeral, preposição, interjeição, conjunção.
Concordância verbal e nominal. (Pág. 229)
Os pronomes e a coesão textual. (Pág. 166)
Tempos verbais; modos verbais; formas nominais do verbo. (Ficha)
Verbos irregulares. (Pág. 30)
Frase; oração: sujeito e predicado. (Ficha)
Ortografia
Emprego de -isse/-ice. (Pág. 193)
Emprego de s, sç e xc. (Pág. 234)
Som aberto e som fechado: ó e ô. (Pág 259)
Sílaba tônica. (Pág. 101)
Acentuação gráfica
EM LÍNGUA PORTUGUESA OS CONTEÚDOS SÃO ACUMULATIVOS. A GRAMÁTICA É TRABALHADA DE
MANEIRA REFLEXIVA E CONTEXTUALIZADA.

LÍNGUA INGLESA:
Unit 5 – Places and People
Vocabulary: shopping centre, library, supermarket, theatre, hotel, church, cinema, café; scientist,
cook, farmer, waitress, student; Time
Grammar:
Past Simple - Was/Were
Where were you at…? I was…
Where was at…? He was…
He was…
She wasn’
t…
They were…/ They weren’t…
Unit 6 – A Day Out
Vocabulary: museum, water park, football match, safari park, science centre, amusement park,
music festival, circus, clown, trampoline, high wire, acrobat, fire eater.
Grammar:
Past Simple Irregular and Regular Verbs
Did / Didn’t
Did he/she…?
Yes, he/she did.
No, he/she didn’t.
MATEMÁTICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expressões numéricas
Milhões e Bilhões
Área
Perímetro
Ângulos
Porcentagem (continuação)
Frações (continuação)
Raciocínio lógico
Medidas
Números decimais

*** Resoluções-problema dos assuntos do trimestre e com as quatro operações fundamentais.

CIÊNCIAS:
• O CORPO EM INTEGRAÇÃO:
Células
Tecidos
Órgãos
Sistemas (digestório; respiratório; circulatório; urinário; nervoso)
• DOENÇAS:
Sistema imune
Vacinas

• O CORPO EM MUDANÇAS:
Adolescência
Hormônios
Puberdade
Sistema Genital Masculino
Sistema Genital Feminino
Desenvolvimento do bebê
Cuidados com o corpo
GEOGRAFIA
•
•
•
•
•
•
•

Brasil a natureza e as pessoas
Formas de relevo ( planície, planalto, depressões )
Bacias hidrográficas
Os rios e o aproveitamento das águas.
O Clima
Vegetação brasileira
As grandes regiões do Brasil ( Norte, Nordeste, Sudeste, Centro - Oeste e Sul )

HISTÓRIA
•
•
•
•
•
•
•

Fim da monarquia
Início da República
Lutas na República
Sistema de votação
Era Vargas
Ditadura Militar
A volta da democracia

