
 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV2 DO 2º TRIMESTRE/2019 - 5° ANO                

 

CADERNO DATA DA 

PROVA 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA 

ESTUDOS) 

 

 

 

1 

 

 

 
14/ 08/2019 

(quarta-feira) 

LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMAMAS  

Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação de texto; 

Embaixo/ em cima (Parte 1do livro Faça); 

Agente/ a gente (Parte 1 do livro Faça); 

Pronomes (Parte 1 do livro Faça); 

Verbos (Parte 2 do livro Faça). 

 
Livro páginas 118 a 120, 160 a 166, 191 a 

194.  

História 

Afrodescendentes e indígenas e no 

lugar onde você mora 

Europeus nas rotas de comércio 

africanas  

Africanos escravizados nas terras do 

Brasil 

Controle e resistência 

 

Livro páginas 74 até 89 

Geografia 

Divisão política e população (região norte) 

Aspectos naturais e povoamento 

Atividades econômicas 

Livro páginas 58  até 73  

 

2 

 

 

 
20/08/2019 

(terça-feira) 

MATEMÁTICA E 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

Matemática 

Desenhando figuras não planas p. 110 a 

112. 
Frações de uma quantidade. p.113 e 114 
Medindo massa. p.122 a 124 
Desenhos de figuras não planas. p.126 
Qual a capacidade. p.140 e 141. 
As quatro operações. (livro e caderno) 
Situações problema envolvendo as 4 

operações. (livro e caderno) 
 

Ciências Da 

Natureza 

Parte 2 do livro Faça: Unidade 6: Plantas, 

flores e sementes (Plantas que produzem 

flores./Plantas que não produzem flores) 
 
Estudar pelo livro, folhas e caderno 

Livro 2 páginas 102 a 113 

 
Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova cobra o mesmo 

conteúdo, mas 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.  

A avaliação em segunda chamada, AV2 2° trimestre, será realizada, no turno oposto a aula do estudante, nas seguintes datas: 

Caderno I dia 28/08/2019 (quarta-feira) e Caderno II dia 29/08/2019 (quinta-feira). 

Bons estudos! 

 


