
       

 

  

 

 

 
 

2º Calendário de Avaliações - 2º Trimestre AV II 

5º ano / 2018 

 

 CADERNO 1- Linguagens e Ciências Humanas (23/08/2018) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

 Interpretação de texto 

 Pronomes 

 Uso do dicionário (Trazer no dia da avaliação. Não será permitido 

emprestar durante a mesma). 

 Verbos 

 Palavras que terminam em: ECER, ISAR e IZAR 

Livro Parte 1: páginas 160 até 170 

Livro Parte 2: páginas 191 até 210. 

 

Ciências Humanas – HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

 

GEOGRAFIA: 

 Região Nordeste: Divisão política e população, aspectos naturais e 

povoamento e os polo econômicos mais avançados. 

 Região Sudeste: Divisão política e população, aspectos naturais e 

povoamento.  

Livro Parte 1: páginas 78 até 91 

Livro Parte 2: páginas102 até 111 

  

HISTÓRIA: 

 Afrodescendentes e indígenas no lugar onde você mora. 

 Europeus nas rotas de comércio africanas. 

 Africanos escravizados nas terras do Brasil. 

 Vivendo em liberdade. 

 Cortiços e favelas. 

      Livro Parte 1: páginas 74 até 89 

  Livro Parte 2: páginas 10 até 107 

 

 CADERNO 2 - Matemática e Ciências Naturais (28/08/2018) 

 

MATEMÁTICA  

 Dividir não é repartir. 

 O nome das operações. 

 Frações de quantidade. 

 Décimos, centésimos e milésimos. 

 Medindo massas. 

 Quanto tempo o tempo tem? 

 Qual a capacidade. 

 Números decimais. 

  Livro Parte 1: páginas 102 até 147 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 Plantas que produzem flores. 

 Plantas que não produzem sementes. 

Livro Parte 2: páginas 102 até 113 

 

Obs: Não deixe de estudar também, pelos cadernos. 

 

ATENÇÃO: 

Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em 

segunda chamada. 

Para realizar a segunda chamada, o responsável deve 

preencher o formulário de requerimento na Secretaria e recolher a taxa 

50,00 (cinquenta reais) na Tesouraria em até 72 horas após o dia da 

aplicação da prova original, conforme guia do estudante, página 14. As 

avaliações serão realizadas no dia 04/09/2018. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 


