
 

          

  

  

  

  

55ºº  aannoo  ((MMaannhhãã//TTaarrddee))  

  

05/05 – 6ª feira – Atividade Avaliativa de Ensino Religioso. 

08/05 – 2ª feira – Avaliação de Língua Portuguesa. 

10/05 – 3ª feira – Avaliação de Ciências Humanas e da Natureza. (História/Geografia e Ciências). 

11/05 – 5ª feira – Avaliação de Matemática. 

15/05 – 2ª feira – Avaliação de Inglês. 

 

 

CONTEÚDOS PARA ESTUDAR: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE I – Contando História 

-Leitura interpretativa: Poemas e suas características. 

-Produção de texto: estrofes, versos, pontuação e escrita correta de palavras; 

-Tonicidade das palavras (oxítona, paroxítona e proparoxítona); 

-Tonicidade e acentuação das oxítonas; 

-Classificação das rimas que aparecem nos poemas; 

-Conjunções; 

-Substantivos; 

-Adjetivos. 

Da p. 34 a 64 + caderno 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA- UNIDADE 1 – Nosso povo brasileiro. 

Leitura e interpretação de textos, Imagens, mapas, gráficos e esquemas; 

 

História: 

- Os imigrantes e sua contribuição para formação do povo brasileiro, p. 30 a 35; 

-Os contrastes sociais no Brasil, p. 61 a 69; 

Atividades no caderno sobre esses conteúdos. 

 

Ciências: 

- O sistema genital, p. 47 a 52; 

-Como ocorrem a  fecundação, a gestação e o parto, p.53 a 57; 

Atividades no caderno sobre esses conteúdos. 

 

 CALENDÁRIO E CONTEÚDO DA AV2 - 1º TRIMESTRE 



 

          

Geografia 

-Quantos somos? Iguais ou diferentes?, p. 58 a 60; 

-Área urbana e área rural. (A questão da migração interna) Caderno; 

Atividades no caderno sobre esses conteúdos. 

 

MATEMÁTICA: UNIDADE I – Um passeio pelo Universo 

-As quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão e situações problemas 

envolvendo o real; 

- -Medidas de comprimento (km, m, cm e mm); 

-Números decimais (adição e subtração);  

-Fração; 

-Múltiplos e múltiplos comuns; 

-Sólidos geométricos: prismas, pirâmides e corpos redondos. 

Os conteúdos estão distribuídos até a p. 62 do livro + caderno. 

 

ENSINO RELIGIOSO – UNIDADE I – Filhos do Universo 

Leitura e interpretação; 

-Desperdício de alimentos 

Da p. 20 a 28. 

 

INGLÊS – UNIDADES 1 E 2 

LER E INTERPRETAR O TEXTO 

ESCREVER CORRETAMENTE AS NACIONALIDADES 

ESCREVER CORRETAMENTE AS MATÉRIAS ESCOLARES 

EMPREGAR ON E AT 

NÚMEROS DE 01 A 39 

 

 

Confio em você! Estude bastante! 
 


