
 

                                    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
                               AV1 DO 1º TRIMESTRE/2023 – 5º ANO 

 

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DA 
PROVA 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
REFERENCIAL 
PARA ESTUDO 

Matemática Matemática 

20/03 Unidade 1: 
 

 Localização e deslocamentos 
 Poliedros e corpos redondos 
 Figuras geométricas planas 
 Situações problema envolvendo 

as quatro operações. 
 

Livro páginas: 14 a 
39. 
Lição de casa 
páginas 17 a 20. 
caderno 
quadriculado e 
folhas 
xerografadas. 

Ciências da 
Natureza 

Ciências 

21/03 Unidade 1: 

 

 Os alimentos e nosso corpo. 

 Uma alimentação equilibrada. 

 Distúrbios nutricionais. 
 

Livro 
páginas:  

10 a 31 
Caderno e folhas 
xerografadas. 

Ciências 
Humanas 

 

História 

22/03 Unidade 1 

 O “tempo do relógio” e outros 

tempos. 

 Os primeiros povoadores da 

Terra. 

 
 

Livro 
páginas: 10 a 
37. 
Lição de casa 
páginas 16 a 25 
Caderno e folhas 
xerografadas. 

Geografia 

23/03 Unidade 1 
 População 
 Povo brasileiro 
 
 

Livro 
páginas: 12 a 
39. 
 
Caderno e folhas 
xerografadas 

Linguagens 
 

Língua 
Portuguesa 

24/03 Unidade 1 

 Leitura e interpretação de texto. 
 Artigos definidos e indefinidos. 

 Ortografia: palavras com ls, 
ns,rs,ss,s 

 Atividades de revisão dos tempos 
verbais. 

 

 

Livro  
páginas: 16 a 45 
 
Caderno e folhas 
xerografadas. 

Língua Inglesa 

 
 
 
 
 

27 a 
31/03 

 
 
 
 
 
 
 

 Well done Ben and Lucy (pages 4 
– 9): 

 Vocabulary: big wheel, 
rollercoaster, roundabout, 
mayor, dodgem cars, 
microphone, band, 
photographer, journalist; 

 Do you / Does he/she / Are you? 
 Was it dangerous? / What was in 

the book? / Were you scared? / 
How did you find the statue? / 
Did they want the book? 
 

 
Review. 
 



 

  I am good at… / I am not good 
at…; 

 Unit 1: in the museum (pages 10 
– 21) 

 Vocabulary: queen, knight, 
crown, helmet, necklace, 
bracelet, belt, shield, bow and 
arrow, sword; 

 Must / mustn´t; 
 Give (me, him, her, us, them); 
 

 
Formulário de Educação Física – aplicação: 27 a 31/03, durante a aula do estudante.  
 

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 híbrida, 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 1° trimestre, serão realizadas nos dias:  03, 04 e 05/04, no turno oposto 

a aula do estudante. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 


