
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO 2º TRIMESTRE/2022 – 5º ANO 
 

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DA 
PROVA 

 
CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 
 

 
REFERENCIAL 
PARA ESTUDO 

Matemática Matemática 

 
 
 
 
 
 
 

   13/06 
 

 
Unidade 2 
- O sistema de 
numeração Romano.  
- Sistema de numeração 
decimal.  
- O sistema monetário 
brasileiro.  
- A classe dos milhares, 
arredondamento e classe 
dos milhões 
 
Unidade 3 

- Quatro operações e 

situações- problema. 

Livro 
páginas: 
44 a 109. 
 
 
 

Caderno e folhas 
xerografadas. 

Ciências da 
Natureza 

Ciências 

 
 
 
 
 

14/06 

 
Unidade 2: Como 
funciona o corpo humano 
- Nosso corpo é formado 
de células 

- Organização do corpo 
humano 
-Os sistemas do corpo 
humano 
 

 
Livro 
páginas: 
34 até 55  

 
Caderno e folhas 
xerografadas. 
 

Ciências 
Humanas 
 

História 

 
 
 
 

 
15/06 

 Unidade 1 
- Os mesopotâmicos e os 
egípcios  
 
 Unidade 2 
- Cidadania: conquista 
dos povos 
- Cidadania: conquista do 
povo brasileiro 
 

Livro  
Páginas 38 a 
51, e  
páginas 67 a 
93 
 

Caderno e folhas 
xerografadas. 

Geografia 

 
 

 
 

20/06 

Unidade 2 
- Migração 
- Migração no Brasil 
 
Unidade 3 

- Setores da economia 
Trabalho ao longo do 
tempo 
 

Livro 
páginas: 42 a 
87 

 
Caderno e folhas 
xerografadas 



 

 

Linguagens 
 

Língua Portuguesa 

 
 
 
 

 
 
 
 

21/06 

Unidade 2 
- Leitura e interpretação 
de texto. 

 - Adjetivos  
- Substantivos: comum e 

próprio, primitivos e 

derivados e simples e 

composto. 

- Pontuação em diálogos  

- Uso das palavras mais e 

mas. 

Unidade 3 
- Encontros vocálicos: 
hiato, ditongo e tritongo.   
- Uso de porquê. por quê, 
porque e por que. 

 
- Páginas 60 a 
115. 
 
 

Caderno e folhas 
xerografadas. 

Língua Inglesa 

 
 
 
 
 

Semana 
de 22 a 
28/06  

UNIT 04: Around town 
-Vocabulary: places 
(bank, tower, library, 
market square, 
supermarket, bus station, 
sports centre, map, 
Market, map, bus stop, 
castle); 
-Grammar: it´s opposite / 
above / below the (park). / 
I´m going to (the shop) to 
buy (some bread); 
 

Pages 46 a 55 do 
“student´s book” e 
“workbook”. 
 
-Review activity. 

Observação: Lembramos que o educando, além de estudar pelos livros, deverá estudar também pelos cadernos 
e fichas de atividades. Ressaltamos que o mesmo conteúdo mediado de forma presencial, é aplicado na prova, 
porém 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.  
As avaliações em segunda chamada, AV1 2º trimestre, serão realizadas entre os dias 4 a 8 de julho, no turno oposto a 
aula do estudante. 

Bons estudos! 

 


