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Caxias do Sul, março 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 I. 

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 (contos, HQ, 

textos humorísticos, cartaz, tirinhas, textos instrucionais e argumentativos). 
  Compreender a importância do texto não verbal na sua relação com o texto verbal. 

 
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 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: 
 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhão com 

compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. 
 Resolver situações - problema, envolvendo as quatro operações com números naturais. 
 Classificar as formas geométricas espaciais em poliedros e corpos redondos. 
 Identificar faces, vértices e arestas. 
 Ler e interpretar tabelas e gráficos. 

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 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 completo e organizado com as atividades completas e corrigidas. Capricho, 
organização, letra legível e margens no caderno. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
 Utilizar vocabulário adequado à situação comunicativa. 
 Nomear países e nacionalidades.  
 Reconhecer os números até 1000. 

Sugestões:  
 Ler pequenas histórias em inglês.  
 Site: https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y. Música. 

Combinações: 
 Anotar as tarefas e revisar em casa; 
 Entregar os trabalhos na data combinada; 
 Cuidar e organizar o material para cada aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades:  
 Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 

aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse 
patrimônio histórico cultural. 

 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. 

 Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo 
coreografias com diferentes temas do cotidiano. 

Sugestões:  

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
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 Usar tênis adequado para a prática esportiva. 

Combinações: 
 Silêncio quando dirigir-se ao ginásio e/ou sala de aula. 
 Levar a garrafa de água para o ginásio. 
 Organizar-se em círculo no início e fim da aula. 
 Participar das atividades. 
 Respeitar os colegas. 

ARTES 

Habilidades 
 Conhecer gradativamente materiais diversos; 
 Aprender e utilizar materiais diversos como forma de expressão visual; 
 Respeitar diferentes formas de expressão visual; 
 Aplicar conceitos adquiridos sobre o modernismo - Impressionismo na releitura de obras; 
 Desenvolver linguagem artística própria;  

Sugestões: 
 Site http://www.smartkids.com.br/especiais/artes-modernismo.html com leitura, jogos 

e releituras sobre o Modernismo no Brasil.  
 Site http://enciclopedia.itaucultural.org.br visualização de obras do Modernismo com 

textos e explicações. 

Combinações: 
 A participação, assiduidade, realização de tarefas propostas dentro do prazo determinado, 

ficha de avaliação em todos os trabalhos conforme modelo proposto pelas professoras, 
margens de 1cm ao redor da folha de desenho. Material completo para realização das 
atividades, material de uso comum (lápis de cor, régua, cola e tesoura sempre a mão e 
demais materiais na caixa de artes), limpeza e organização da sala no final de cada aula. 

 Os trabalhos que não forem entregues na data determinada terão seu valor reduzido pela 
metade. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
 Compreender a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos. 
 Representar (localizar, nomear, descrever) órgãos ou sistemas do corpo humano, 

identificando hábitos de manutenção da saúde, funções, disfunções ou doenças a eles 
relacionadas. 

 

Sugestões: 
 Livros: Corpo humano - O formidável atlas júnior 

Combinações: 
 A participação, assiduidade, realização de tarefas propostas em aula e temas, assim como 

assinatura de pais e/ou responsáveis será avaliada em todas as aulas. O caderno deve estar 
completo, organizado e com capricho. 

HISTÓRIA 

Habilidades 
 Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o 

espaço geográfico ocupado. 
 Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e 

aos direitos humanos. 
 Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, 

por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 
 Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e 

permanências desses patrimônios ao longo do tempo. 

Sugestões: 
 Assistir e ler sobre as atualidades que ocorrem em nosso cotidiano. Isso amplia nossa 

capacidade de perceber o mundo. 
Sites:  
 https://www.sohistoria.com.br/ 

Livros: 
 MUNDURUKU, Daniel. Como Surgiram Mitos Indígenas Brasileiros. Ed. CALLIS 

OLIVEN, Ruben George. A Parte O Todo, A: A Diversidade Cultural No Brasil-
Nação. Ed. Vozes 

Combinações: 
 Organizar os conteúdos vistos em aula, no caderno e na apostila; 
 Anotar as tarefas e revisar em casa; 
 Participar ativamente das aulas e dos diálogos, respeitando o momento de expressão de 

cada um, seguindo as orientações da professora. 
 Atentar para o não esquecimento de caderno e materiais solicitados. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 

http://www.smartkids.com.br/especiais/artes-modernismo.html
http://www.smartkids.com.br/especiais/artes-modernismo.html
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
https://www.sohistoria.com.br/
https://www.sohistoria.com.br/
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 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em 
diferentes espaços e tempos, de modo a construir referências que possibilitem uma 
participação propositiva e reativa nas questões socioambientais locais; 

 Relacionar as escalas espaciais ao seu cotidiano e suas formas de influência; 
 Reconhecer o planeta Terra em seus aspectos e relevância para a nossa sobrevivência. 

Sugestões: 
 Assistir e ler sobre as atualidades que ocorrem em nosso cotidiano. Isso amplia nossa 

capacidade de perceber o mundo. 
Sites: 

 www.airpano.com 
 www.jogos-geograficos.com/jogos-geografia-Estados-do-Brasil-pageid41.html. 
 www.stellarium.com  
Livros: 
 CANIATO, Rodolpho. A Terra em que vivemos. Campinas: Átomo, 2007. 
 STEINER, João. O fascínio do universo. São Paulo: Odysseus, 2010. 
 ROSSATO, Maíra; at all. Terra: feições ilustradas. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

Combinações: 
 Organizar os conteúdos vistos em aula, no caderno e na apostila; 
 Anotar as tarefas e revisar em casa; 
 Participar ativamente das aulas e dos diálogos, respeitando o momento de expressão de 

cada um, seguindo as orientações da professora. 

FILOSOFIA 

Habilidades 
 Compreender que a utilização dos diversos tipos de inteligências por sujeitos diferentes 

colabora para a construção de um todo. 
 Valorizar a autonomia e também a cooperação no pensar. 
 Estabelecer relações entre a curiosidade como ato de pesquisa e conhecimento. 
 Promover raciocínios e argumentos claros e consistentes, fundamentados em boas razões 

e em critérios adequados ao contexto. 

Sugestões:  
 Estimular o educando para leituras reflexivas que oportunizem questionamentos 

existenciais da vida. Livros:: “GAARDER, Jostein. O Pequeno Príncipe” “Coleção FTD 
Semeando Valores” GAARDER, Jostein. Ei, Tem Alguém Aí?. 

Combinações: 
 Esperar a vez de falar.  
 Envolvimento nas atividades. 
 Caderno completo e organizado. 

 Cumprimento das atividades. 
 Caderno sempre presente em aula. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
 
 Identificar os tempos litúrgicos como oportunidades para reflexão e 

aprimoramento da caminhada de fé. 
 Analisar os objetivos da Campanha da Fraternidade. 
 Reconhecer a Quaresma na sua dimensão de conversão para uma vida 

solidária e aprendizado para a vivência fraterna. 
 Relacionar o tema da Campanha da Fraternidade à espiritualidade da Quaresma. 

Sugestões:  
 Procurar estimular os filhos a desenvolverem sua sensibilidade em relação ao 

conhecimento de outras culturas, observando que elas se manifestam na religiosidade de 
determinado povo. Filmes: “Viva a vida é uma Festa”, “Corrente do Bem”, 
“Extraordinários”.  

Combinações: 
 Esperar a vez de falar.  
 Envolvimento nas atividades. 
 Caderno completo e organizado. 
 Cumprimento das atividades. 
 Caderno sempre presente em aula. 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://www.airpano.com/
http://www.jogos-geograficos.com/jogos-geografia-Estados-do-Brasil-pageid41.html
http://www.stellarium.com/

