
    

Caxias do Sul, outubro 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 do 5º ano 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. 

 Compreender a diferença entre sentido conotado e denotado. 

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 (30 minutos a 60 minutos). 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: 

    Calcular expressões numéricas envolvendo as quatro operações. 

 Resolver situações-problema envolvendo as quatro operações com números inteiros e 
decimais. Reconhecer, comparar e calcular números decimais. 

 Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros. 

 Aproximar e arredondar quantidades numéricas. 

Sugestões:  

 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 e as atividades completas. Capricho, organização e letra legível. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades:  

 Produzir pequenos diálogos sobre a rotina e habilidades. 

 Ler e interpretar pequenos textos. 

 Reconhecer o vocabulário estudado. 

 Aplicar o vocabulário e estruturas gramaticais em pequenos diálogos. 

Sugestões: 

 Fazer leituras em inglês como: The ugly duckling. Ver vídeos como: 
https://www.youtube.com/watch?v=CN19WrsJkGw. 

Combinações:  

 Ter o livro consigo em todas as aulas, bem como as folhinhas extras entregues. 
Revisar vocabulário e estruturas gramaticais para as avaliações, com antecedência. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades: 

 Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/ parede e 
invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e 
coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CN19WrsJkGw


    

 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras 
e jogos populares do Brasil e do mundo, e demais práticas corporais tematizadas na 
escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 

 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos 
de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.  

Sugestões:  

 Levar uma garrafa de água para os locais das atividades. 

Combinações:  

 Silêncio no deslocamento para os locais pré-determinados.  

ARTES 

Habilidades: 

 Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 Conhecer um pouco sobre a música, dança e arte visual na arte contemporânea. 

 Exercitar a teatralidade através de ensaios para apresentação de uma encenação teatral 
que envolve música, som e expressão corporal. 

 Conhecer algumas técnicas para produção de trabalhos, explorando diferentes recursos. 
 

Sugestões: 

 Ser criativo na realização das atividades. 

 Solicitar ajuda da professora sempre que ficar com dúvida em relação a proposta do 
trabalho. Ter sempre na mochila 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. 

 Ter sempre na mochila os seguintes materiais: cola, tesoura e lápis de cor. 

 Realizar as atividades com capricho e organização. 

 Anotar na agenda os recados no dia solicitado. 

CIÊNCIAS 

Habilidades: 

 Identificar partes, funções e características do sistema urinário, nervoso, endócrino e 
reprodutor. 

 Estabelecer relação entre partes, funções e características do corpo humano. 

 Avaliar o funcionamento equilibrado e integrado dos órgãos e sistemas do corpo 
humano. 

 Reconhecer as mudanças que ocorrem no ser humano durante o ciclo vital 
(infância, adolescência, fase adulta e velhice). 

 Compreender o crescimento e mudanças que ocorrem no corpo humano durante 
a puberdade e adolescência. 

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 o conteúdo 
estudado. 

 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. 

 Manter o material organizado. 

 Manter o caderno de aula em dia. 

 Realizar a correção das atividades corretamente. 

HISTÓRIA 

Habilidades: 

 Identificar os organismos do poder político e de outras formas de 
orientação social. 

 Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos 
povos antigos. 

 Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, 
à pluralidade e aos direitos humanos. 

 Identificar a escrita em diferentes culturas. 

Sugestões: 

 Realizar leituras extras sobre os assuntos abordados na apostila. Organizar um 
horário específico para estudos e revisar atividades feitas em aula. Fazer 
resumos e esquemas referentes ao conteúdo estudado. Organizar um 
calendário de tarefas. 



    

Combinações: 

 Evitar conversas paralelas em aula. 

 Prestar atenção nas orientações e explicações dadas pela professora. 

 Entregar trabalhos com pontualidade e capricho. 

 Trazer material solicitado. 

 Manter seu material organizado. 

 Manter seu caderno em dia. 

 Realizar a correção das atividades com atenção. 

GEOGRAFIA 

Habilidades:  

 Perceber que cada povo, em cada lugar, produz seu espaço de modo 
diferente conforme sua cultura, seu padrão tecnológico e seu modo de 
vida, valendo-se das características do meio natural. 

 Relacionar a identidade étnico-cultural à formação do povo brasileiro. 

 Identificar as formas de produção econômicas do Brasil e do RS. 

 Avaliar a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos do 
Brasil e do Rio Grande do Sul, percebendo suas dinâmicas físicas, sociais 
e econômicas. 

 Reconhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de 
modo a compreender o papel das sociedades na construção do território, 
da paisagem e do lugar. 

 Reconhecer a diversidade cultural nas regiões do Brasil. 

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://teen.ibge.gov.br/ 

 https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/01/o-povo-brasileiro/ 

 Filme: Brasil Animado 

Combinações: 

 Organizar os esquemas desenvolvidos em aula. 

 Realizar as atividades propostas e sua correção, esclarecendo dúvidas. 

 Baixar o material de apoio disponibilizado pela professora no Portal Educacional. 

 Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da apostila. 

 Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 

 Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet. 

FILOSOFIA 

Habilidades:  

 Identificar e classificar as condutas de convivência e as leis escritas como 
forma de organização da sociedade. 

 Reconhecer e relacionar as regras como maneira de garantia de igualdade 
e liberdade a todos. 

 Perceber que a liberdade funciona com responsabilidade e é fundamental 
para convivência em sociedade. 

Sugestões:  

 Estimular-se em relação a curiosidade sobre o conhecimento. 

 Praticar a leitura não apenas como lazer, mas como porta ao 
conhecimento. 

 Colocar a dúvida sobre a vida como prática de humildade e busca pelo 
conhecimento, levando em consideração que não estamos sempre 
certos. 

Combinações:  

 Manter as anotações em dia e atualizadas. Ter um horário para estudo. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 

 Reconhecer a importância oral para preservar memórias e acontecimentos 
religiosos. 

 Identificar o papel dos sábios (mestres) e anciãos na comunicação e preservação 
da tradição e valores religiosos, como modo de ser e viver. 

 Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver. 

Sugestões:  

 Estimular a ideia de que a diferença é uma oportunidade de aprendizado, percebendo o 
outro como alguém que se relaciona com nosso mundo e assim ampliam-se 
possibilidades. 

Combinações: 

 Organizar os esquemas desenvolvidos em aula. 

 Realizar as atividades propostas e sua correção, esclarecendo dúvidas. 

 Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 

 Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet. 

 
 
 
 

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