COLÉGIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
Niterói, 01 de agosto de 2018.

FUNDAMENTAL I – 5º ano
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
PAZ E BEM!
O colégio Nossa Senhora da Assunção avalia seus alunos de forma constante,
progressiva e diagnóstica. Ver nosso aluno em sua totalidade faz parte de nosso processo
avaliativo.
Os alunos já realizaram as atividades avaliativas, as avaliações do Assunção:
Ação e construção e agora realizarão as avaliações do 2º período.
Iniciaremos de 10 a 21 de agosto, as avaliações do 2º período letivo. Lembramos
que o 2º período “recupera” o 1º, ou seja, o aluno que alcançar uma média melhor neste
período terá a oportunidade de substituí-la no 1º período.
Acreditamos na capacidade de nossos alunos e no bom desempenho de todos!

Segue abaixo e no verso da folha a relação de conteúdos referentes a cada
disciplina.

Conteúdos das Avaliações – 5º ano
Português - 10/08 (6ª feira)

Ciências - 13/08 (2ª feira)

- Pronomes: oblíquo, pessoal do caso reto, Unidade 2 - Calor
tratamento, possessivo e demonstrativo;
Capítulo 2: Materiais condutores de calor;
Capítulo 3: - A energia elétrica no dia a dia;
- Uso dos pronomes;
- Magnetismo;
- Adjetivo, locução adjetiva;
Unidade 3 – Universo
- Grau do adjetivo: comparativo de Capítulo 1: O céu
superioridade, de inferioridade e de - Astros que não produzem luz;
igualdade e grau superlativo;
- O sistema solar;
- Os planetas do sistema solar;
- Advérbio: tempo, modo, afirmação,
- Os planetas vistos a olho nu;
negação, lugar, dúvida e intensidade;
- A lua;
- Sinônimo e antônimo;
Capítulo 2 - Terra sol e lua
- A Terra se move;
- A rotação e a luz do sol;
Numeral:
cardinal,
multiplicativo, - O movimento de translação e o ano;
- O movimento da lua;
fracionário e ordinal;
- As fases da lua;
- Leitura e interpretação de texto.
- Artigo definido e indefinido.

Espanhol - 14/08 (3ª feira)
 Capítulos 4 e 5
- Los animales;
- Partes del cuerpo y características.

Geografia - 16/08 (5ª feira)
Unidade 5: Região Centro-Oeste
Tema 1: A ocupação do Centro-Oeste;
Tema 2: A economia do Centro-Oeste;
Tema 3: Pantanal: uma paisagem inundável.
Unidade 6: Região Sudeste
Tema 1: Sudeste: a região mais populosa e
urbanizada;
Tema 2: Sudeste: a maior economia do país;
Tema 3: O Sudeste não é só riqueza.

Inglês - 17/08 (6ª feira)
 Unidades 3 e 4
- Atividades "sustentáveis" (green
activities);
- Rotina diária (daily routines);
- Preposições (Preposition: on, in, at);
- Informações pessoais (Personal
information);
- Advérbios de frequência (Adverbs of
Frequency - always, usually, sometimes,
never);
Wh questions (Review);

Matemática - 20/08 (2ª feira)
1- Operações com números decimais:
- Problemas envolvendo as quatro
operações: adição, subtração, multiplicação e
divisão.
2- Geometria:
- Retas paralelas e perpendiculares.
- Ângulos: agudo, reto e obtuso.
- Círculo e circunferência.
3- Números e medidas:

- Medida de comprimento (perímetro).
Vocabulary III: pick up the garbage, take a
- Medida de superfície (área).
quick shower, recycle, turn, off the lights,
TV, computer, reuse; don´t waste water/
4- Divisores
electricity; don´t litter.
Vocabulary IV: get up, take a shower,
have breakfast, go to school, do homework,
play with friends, watch TV, go to bed.

- Divisores de um número natural.
- MDC (máximo divisor comum).
- Números primos.
- Critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10.

História - 21/08 (3ª feira)
Unidade 4: O governo de Dom Pedro II
Tema 1: O segundo reinado;
Tema 2: A riqueza gerada pelo café;
Tema 3: 1888: O ano da abolição da escravidão;
Tema 4: O mundo que queremos págs.: 78 e 79.
Unidade 5: O começo da república
Tema 1: Os primeiros tempos da república;
Tema 2: Os imigrantes;
Tema 3: Excluídos do poder.

Obs.: O aluno deverá estudar
através dos livros, cadernos e
pastas.
Não esquecer o material de uso
diário (lápis, borracha, apontador,
régua, lápis de cor e hidrocor).
Colocamo-nos à disposição para
qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,
Equipe Técnico-Pedagógica.

