
 
 
                                 

                           CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 1º TRIMESTRE/2020 – 5º ANO 
 

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DA 
PROVA 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 

 
REFERENCIAL PARA 

ESTUDO 

Linguagens  
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

     

  12/03/20 

(quinta-    

feira) 

Texto e interpretação 
Substantivos e adjetivos 
Locução adjetiva 
Página do dicionário 
Uso do dicionário 
Acentuação 
gráfica/Sílaba tônica. 

Livro páginas 21 a 39. 
Caderno e folhas 
xerografadas 
 

Ciências da Natureza CIÊNCIAS 

13/03/20 

(sexta-feira) 

O uso de pigmentos do 
solo 
De minérios a produtos 
A história do alumínio 
Recursos naturais 
renováveis e não 
renováveis 

Livro páginas 10 a 23. 
Folha xerografada 
 

 
 
 
 

Ciências Humanas 
 
 
 

GEOGRAFIA 

   16/03/20 

(segunda-

feira) 

 

A diversidade de 
paisagens 
Os rios, a vegetação e 
os animais (Rios e 
bacias hidrográficas/ Os 
tipos de vegetação/ Os 
animais nativos) 

Livro páginas 10 a 19. 
 

 

 

 
 

Ciências Humanas 
 
 
 
 

HISTÓRIA 

   17/03/20 

(terça-feira) 

 

Narrativas de brasileiros 
Diferentes histórias e 
registros(Histórias em 
camisas de clube de 
futebol/ Todos temos 
história!) 
Mapas de antigamente 

Livro páginas 10 a 29. 
 
 

  
 
 
 
 

     Matemática 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

 
 

18/03/20 
(quarta-

feira) 

 

Números grandes 
Cilindro, cone e esfera  
Estimar ou medir 
comprimentos 
Estudando o cilindro,  
Diferentes formas de 
efetuar divisão 
Trabalhando com 
dinheiro 
As 4 operações e 
situações problema.  

Livro páginas 10 a 37. 

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 em sala 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: 30, 31/03 e 01/04, no turno oposto a aula do 
estudante. 

Bons estudos! 

 


