Conteúdos das Avaliações Mensais - 5º ano
3º Bimestre - Professora: Luciana Cordeiro

 Dia: 21/08 (2ª feira)  Língua Portuguesa
 Conteúdos:Texto/Interpretação/Gramática/Ditado/Ortografia: Pronomes pessoais(reto e oblíquo);
Pronomes possessivos; Pronomes demonstrativos; Pronomes indefinidos; Concordância entre substantivo e
palavras ligadas a ele; Gênero do substantivo; Comum de dois gêneros; Epiceno; Sobrecomum; Número do
substantivo; Palavras com G ou J; Palavras com M ou N; Palavras com X (com som de SC ou SS) .
 Apostila Anglo/Língua Portuguesa: páginas 07 até 44
Caderno: Atividades
 Caderno do futuro : páginas 51 até 61; 94 até 101

 Dia: 22/08 (3ª feira)  Geografia
 Conteúdos: O Brasil Subtropical ; As atividades econômicas da região Sul.
 Apostila Anglo/Geografia: páginas 145 até 176
Caderno: Atividades

 Dia: 23/08 (4ª feira)  História
 Conteúdos: O trabalho Urbano; As condições de trabalho dos operários; As conquistas trabalhistas; Os
trabalhadores se organizam; A reação dos patrões.
 Apostila Anglo/História: páginas 97 até 120
Caderno: Atividades

 Dia: 24/08 (5ª feira)  Matemática
 Conteúdos: A escrita simplificada e o arredondamento dos números; Comparação e operações com
números racionais; Adição e subtração de números decimais;Números na representação fracionária, decimal
e porcentagem; A porcentagem; Calcular porcentagens; contas e problemas envolvendo as quatro
operações.
 Apostila Anglo/Matemática: páginas 217 até 252
Caderno: Atividades
 Dia: 25/08 (6ªfeira)  Ciências
 Conteúdos: O Sistema Urinário; A filtração do sangue; Como se forma a urina?; Medidas preventivas para
a saúde do sistema urinário; Sistema Nervoso; A importância do sistema nervoso; As regiões do sistema
nervoso; O encéfalo; O cérebro; O cerebelo; O bulbo; A medula espinal e os nervos; Cuidados com o sistema
nervoso.
Apostila Anglo/Ciências: páginas 313 até 337.

Caderno: Atividades

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Nos dias de provas não esqueça seu dicionário, ele é um instrumento precioso. Não será permitido
empréstimo de materiais nos dias de provas ( lápis, borracha, lápis de cor ).Procure arrumar todo o
seu material conforme as orientações escritas na sua agenda.
Ciente: ________________________________________________

