
                   

 

CONTEÚDOS: AVALIAÇÃO PARCIAL 

1º trimestre/ 2018 - 5º Ano  

Português: (19/03/2018) 

 

 Ler e interpretar texto respondendo questões sobre o tema em questão. 
 Diferenciar a linguagem verbal da não verbal aplicando-a no contexto. (Gramática pp.6 

a 13) 
 Usar a ordem alfabética adequadamente. (Gramática pp.22 a 26) 
 Separar as palavras em sílabas classificando-as conforme o número de sílabas. 

(Gramática pp.27 a 32) 
 Usar m antes de p e b, corretamente. 
 Classificar os encontros vocálicos estudados. (Gramática pp.35 a 41) 

 

 

Ciências: (20/03/2018) 

Unidade 1: Biomas Brasileiros ( Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga). 

 Estudar toda a unidade. 
 Compreender os biomas como regiões amplas onde predominam certas condições e que 

abrigam diferentes ecossistemas. 
 Compreender as principais características da Amazônia, da Mata Atlântica e da 

caatinga. 
 Reconhecer os impactos causados pelas atividades humanas na Amazônia, na Mata 

Atlântica e na Caatinga. 
 
 
 

Inglês (21/03/2018) 

 Vocabulário referente aos meses do ano. 

 Vocabulário referente aos instrumentos musicais. 

 

História: (22/03/2018)) 
 
Unidade 1: Ouro do Brasil. 

 Estudar toda a unidade. 
 Identificar as causas e conseqüências da Guerra dos Emboabas. 
 Listar as principais características da organização nas minas. 
 Identificar as diferentes camadas sociais do período da atividade mineradora. 
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 Compreender as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores nas minas analisando 
fatos da época. 

 

Geografia: (23/03/2018) 

Unidade 1: O território brasileiro. 

 Estudar toda a unidade. 
 Reconhecer o Brasil como um país de grande extensão territorial. 

 Conhecer as características da colonização na América. 

 Reconhecer e identificar a América do Sul como uma das partes da América. 

 Reconhecer os países da América do Sul utilizando o mapa. 

 Localizar o Brasil nos hemisférios. 

 Localizar o Brasil e as zonas de iluminação e aquecimento. 

 

Matemática: (26/03/2018) 

 
Unidade 1: Sistema de Numeração Decimal.  

 Reconhecer sequências de números naturais identificando os antecessores e os 
sucessores dos números propostos. 

 Reconhecer as ordens, classes e a escrita por extenso de números até o bilhão. 
 Identificar a posição e o valor posicional de cada algarismo em um número. 
 Compor e decompor números até a classe dos bilhões. 
 Comparar e arredondar números naturais observando as ordens propostas. 

 
 


