
  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 3º TRIMESTRE/2021 – 5º ANO  
 

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

DATA DA PROVA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

REFERENCIAL 

PARA ESTUDO 

     Matemática 
 

MATEMÁTICA 

18/10/2021 

(segunda-feira) 

 

 

Unidade 6  
 Frações e porcentagens  

 
Unidade 7: 

 Números decimais e 

medidas  

 Situações problemas 
envolvendo as 4 
operações. 

 Livro páginas 

166 até 235 

 
Estudos no 
caderno e no livro 
Lição de casa  
 

Ciências da 

Natureza 
CIÊNCIAS 

19/10/2021 

(terça-feira) 

Unidade 5: 
 O que é sustentabilidade 

 
 Unidade 6: 

 Propriedades dos 
materiais e energia. 

 Livro páginas -
104 até 121 

 Livro páginas -
124 até 145 
 

Estudos no 
caderno e no 
livro Lição de 
casa  

 

 

Ciências 

Humanas 

 

 

HISTÓRIA 

 

20/10/2021 

(quarta-feira) 

Unidade 3: 

 O uso de diferentes 
linguagens na 
comunicação. 

 Debates do nosso tempo 
 
 Unidade 4: 

 Patrimônio e marcos de 
memória 

 

 Livro páginas - 

96 a 112 

 Livro páginas-
114 a 123 

 Livro páginas - 

126 a 143 

 
Estudos no 
caderno e no livro 
Lição de casa  

 

GEOGRAFIA 

21/10/2021 

(quinta-feira) 

Unidade 4: 

 Desigualdades sociais 

 Riqueza, pobeza e 
qualidade de vida 
 

Unidade 5: 
 Cidades 

 

Unidade 6: 
 Divisão regional do 

Brasil 
 

 Livro páginas 
90 a 115. 

 Livro páginas 
124 a 131. 

 
Estudos no 
caderno e no livro 
Lição de casa  
 

  

 

Linguagens 

 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

22/10/2021 

(sexta-feira) 

Unidade 4: 

  Leitura e interpretação 

de texto 

 Uso dos porquês 

 Verbos no modo infintivo 

 Verbos no modo 

indicativo 

 Livro páginas 
106 e 107. 

 Livro páginas 
125 e 126 

 Livro páginas 
132 a 137 

 Livro páginas 
152,157 e 158 



 

 

 

 Palavras terminadas em 

ram ou rão   

 

 Unidade 5: 

 Som do X  

 Regras gerais de 

acentuação (oxítonas, 

paroxítonas e 

proparoxítonas) 

 

 
 

  
 
Estudos no 
caderno e no livro 
Lição de casa  
 

 

 

LÍNGUA 

INGLESA 

25/10/2021 

(segunda-feira) 

Unit 08: Landscapes. 

 Vocabulary: mountain 
landscape (mountains and 
valleys), flat landscape 
(plains and plateaus), 
coastal landscapes, 
natural and man-made 
features, rivers, coastal 
landscapes, coastal 
landscapes change, 
protecting coastal 
landscapes.  

 
Unit 09: The top layer of 
Earth. 

 Vocabulary: soil, rocks, 
minerals, air, water, 
humus, decomposers, 
nutrients; 

 Soil layers; 

 Types of soil; 

 The soil ecosystem; 

 Rocks and minerals; 

 Livro páginas: 
90 a 93;95 a 
101 e 104 a 
113 

 
Notebook and 
review activities 
(caderno e 
atividades de 
rvisão) 

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 

secretaria da escola.  

As avaliações em segunda chamada, AV1 3° trimestre, serão realizadas entre os dias 16 a 19 de 

novembro, no turno oposto a aula do estudante. 

Bons estudos! 

 


