Cronograma das Provas Trimestrais
5º ano | 2º Trimestre
Data

Disciplina

17/8
(2ª feira)

História

19/8
(4ª feira)

20/8
(5ª feira)

24/08
(2ª feira)

26/08
(4ª feira)

27/08
(5ª feira)

28/08
(6ª feira)

Conteúdo

 O governo Vargas – livro p. 88 a 95.
 Redemocratização e populismo – livro p. 96 a 99.
Releia os textos dos livros e do caderno. Reveja suas anotações e construa
esquemas sobre os conteúdos estudados.
Língua Portuguesa
 Leitura e interpretação de textos – conto tradicional.
 Adjetivos e advérbios.
 O uso das palavras HÁ e A.
 O uso das palavras MAU e MAL.
Reveja as atividades do livro e do caderno. Releia a coletânea de leitura e
retome a pasta de interpretação de textos.
Matemática
 Situações-problema.
 As quatro operações.
 Números decimais.
 Fração de quantidade.
 Círculos e circunferências.
 Perímetro e área.
Reveja as atividades do livro e do caderno. Retome as propostas da pasta de
situações-problemas.
Ciências
 Formação das estrelas - conteúdo no caderno.
 Sistema Solar – livro p. 170 a 182.
Releia os textos dos livros e caderno. Reveja suas anotações, construa
esquemas e consulte os registros de práticas sobre dimensões do Sistema
Solar.
Geografia
 Região Nordeste do Brasil – livro p. 121 a 127 e atividades do caderno
referentes à região.
 Caderno de atividades interdisciplinares – p. 12 a 15.
 Releia os textos dos livros e do caderno. Reveja suas anotações e
construa esquemas sobre as características de cada região.
Artes
 Arte Popular Brasileira.
 Artesanato Popular.
Releia o texto de apoio. Dica: Aprecie obras de artesanato popular observando
suas características. Fique atento aos temas, cores e materiais utilizados pelos
artistas.
Unit 5:
Inglês
 Use why and because.
 Why are they endangered?
 Because people are moving into their habitat.
Unit 6:
 Ask and answer questions in the simple past.
 Did people have cars in 1950? Yes, they did.
 Describe past habits.
 Before TV, they used to listen to the radio.
Rever as atividades do livro e do caderno.

Período de provas substitutivas – 31/8 a 04/9 (as provas serão aplicadas no período oposto às aulas)
Procedimento: Os pais devem fazer requerimento na secretaria e verificar na agenda do aluno o dia e horário
determinado.
É importante lembrar que há uma taxa por prova trimestral substitutiva aplicada conforme consta nas
normas e procedimentos 2015 (incluso na agenda escolar).

