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Rio de Janeiro, 23 de abril de 2021. 

 

Assunto: Planilha Avaliação 5º ano 
 

 

Estimados Responsáveis, 

  

  Segue a planilha de estudo com os conteúdos para a AV2. Solicitamos a devida atenção ao que foi 

registrado na prova de Produção Textual. 

 
 

Componente Curricular Data Conteúdo 

 
Língua Portuguesa: 

Leitura e Interpretação, 

Gramática 

 
29/04 

- Leitura/Interpretação/Compreensão Textual (livro); 

- Artigo (caderno); 

- Adjetivo (folhas); 

- Verbo (livro – páginas: 33/46/205) 

- Derivação prefixal e sufixal (caderno). 

Língua Portuguesa: 

Produção Textual 
30/04 

A avaliação de Produção Textual será feita, impressa, em 

casa. Será disponibilizada na recepção, a partir do dia 30/04 

para os estudantes que optaram pela aula remota. Para os 

estudantes que estiverem no presencial, entregaremos na 

sala de aula para que possam fazer em casa também. 

Deverá ser entregue, até o dia 3/05, para a professora ou 

na recepção do colégio.  

Conteúdo: 

- Texto instrucional; 

- Diário literário. 

 

Ciências 
3/05 

- O ar 

- Onde está o ar? / O que mais existe no ar? O ar e a 

fotossíntese / Propriedades do ar? Aquecimento do planeta ( 

págs: 36 até 47 

- A água 

- Onde está a água/ Água potável- págs 48,49. -Slides  

 
Matemática 

4/05 
 

- Sistema de Numeração decimal; valor absoluto e 

posicional; antecessor e sucessor; ordens e classes; 

composição e decomposição do numeral (págs: 9 até 19), 

- Cálculos envolvendo as quatro operações matemáticas 
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(págs: 29 até 35 + 45 até 59 + 103 até 117),  

- Arredondamento e resultado aproximado (págs: 36 e 37), 

- Nomes dos termos (adição, subtração, multiplicação e 

divisão), 

- Geometria: planificações, corpos redondos, poliedros 

(págs: 67 até 73), 

- Polígonos (págs: 78 até 81), 

- Ângulos (págs: 76 e 77), 

- Simetria (págs: 86 até 88). 

- Situações-problema envolvendo as 4 operações 

matemáticas, 

- Leitura e interpretação de gráficos e/ou tabelas. 

- Atividades em caderno, folhas de exercícios e folhas extras. 

 
Geografia 

 
5/05 

 - Cidades-gêmeas: páginas 26 e 27. 

 - Comunicação e transporte no território brasileiro (Capítulo 

3): páginas 30 até 41. 

Língua Inglesa 6/05 

Insetos – Unidade 1 

Problemas de saúde – Unidade 2 

Estudar o livro – páginas: 12 até 35 – 92 até 95. 

História 7/05 

 - Os primeiros seres humanos (Capítulo 2 ): páginas 20 até 

29. 

 - Os primeiros povos da América (capítulo 3): páginas 30 até 

35, páginas 38, 39 e 40 (número 2) 

 

 

 Atenciosamente, 

 

Mônica Carvalho 
Coordenadora Pedagógica 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 

Denise Pina 
Orientadora Educacional 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 


