
(5 o ano C – Ensino Fundamental I –Vespertino)
Senhores pais e/ou responsáveis,
O acompanhamento da vida escolar do (a) seu (sua) filho (a) é imprescindível para o êxito no processo 
ensino/aprendizagem. Portanto, solicitamos especial atenção às informações que seguem referentes às Avaliações 
Parciais do 1º trimestre/2018 (5o ano C – Ensino Fundamental I).

AVALIAÇÕES PARCIAIS
DATA DA 

AVALIAÇÃO CONTEÚDOS

LÍNGUA 
PORTUGUES

A
(09.04.18)
Segunda-

feira

CAPÍTULO  1- O que acontece pelo planeta
Leitura e Interpretação textual; págs.: 10 a 24;
Gênero textual: Poema, págs.: 50 e 51.
CAPÍTULO 2 – Cada dia tem sua história
Fonemas e letras, dígrafos, sílabas, ( classificação das palavras quanto ao número de sílabas e à 
tonicidade) e acentuação, págs.: 40 a 49;
Ortografia: Emprego de “tem / têm -  vem / vêm, pág.: 49;
CAPÍTULO 3- Tantos lugares, tanta coisa para aprender
Substantivo / Artigo / Numeral, págs.: 66 a 80;
Ortografia: Emprego de X e CH, págs.: 81 a 83.
Caderno.

MATEMÁTIC
A

(10.04.18)
Terça-feira

CAPÍTULO 1: Os números e as populações
Sistema de numeração decimal / O número e suas representações / Representação de números no 
quadro de ordens e classes: Págs.: 10 a 14;
Leitura e escrita de números naturais/ Valor posicional dos números/ Composição e decomposição 
de números naturais/ Leitura e interpretação de tabelas/ Resolução de situações - problemas, págs.: 
15 a 26.
CAPÍTULO 2- Aproximadamente quantos?
Cálculos para estimativa, págs.: 36 a 38;
Leitura e escrita de números naturais / Propriedades das operações / Interpretação, resolução e 
formulação de situações- problemas; págs.: 39 a 70.
CAPÍTULO 3- Aprendendo coordenadas
Coordenadas: Representação no plano cartesiano, identificação de um elemento no mapa ou malha 
quadriculada, retas horizontais, verticais, inclinadas, paralelas e concorrentes, págs.: 74 a 89;
Caderno.

HISTÓRIA
(11.04.18)

Quarta-feira

CAPÍTULOS 2 e 3
A conquista de terras e mares desconhecidos Pág.: 28 a 37
Brasil: Período Pré - colonial Pág.: 42 a 49

GEOGRAFIA
(12.04.18)

Quinta-feira

CAPITULOS 2 e 3 
Localização e orientação na superfície terrestre Pag.: 94 a 101.
Brasil o gigante sul americano Pág.: 106 a 113

INGLÊS
(13.04.18)

    Sexta-feira

- Chapter 01: pages 16, 18, 21.
- Chapter 02: pages 29, 30, 31.
- Chapter 03: pages 37, 38.

CIENCIAS
(16.04.18)
Segunda - 

feira

CAPÍTULOS 2 e 3
 Geração de eletricidade; prós e contras. Pag.: 35 a 62.
Eletricidade Pág.: 53 a 62

Certos da parceria família / escola.
  Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica


