CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
A1 – IV BIMESTRE
5º ANO B - ENSINO FUNDAMENTAL
Mês: Outubro

INICIAL
Conteúdos

Disciplinas

Unidade 8: Eu faço a diferença
Estrutura discursiva
 Texto expositivo
 Entrevistando
 Apresentação de livro
Análise da língua:

PORTUGUÊS
25/10/2017







Frase e oração
C, Ç, S , SS, SC , SÇ e XC
Sujeito predicado
Dicionário (verbete de dicionário e de enciclopédia
Termos essenciais da oração(súmula)

Produção de texto:
 Formando orações
 Texto instrucional
( Páginas )
Livro didático - 180 a 197
Caderno do escritor - 41 a 44
Caderno de atividades - 60 a 66

INGLÊS

ALWAYS OR NEVER (ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER)
TOO SMALL (CLOTHES, OPPOSITES)

26/10/2017
Páginas: 55 e 57; 60 a 62

Unidade 8: Região Sul

GEOGRAFIA
26/10/2017






A influência europeia na Região Sul
A agropecuária voltada à indústria
O pampa gaúcho
Vivendo na fronteira

Páginas- 122 a 133

Unidade 8: Mais geometria

MATEMÁTICA
27/10/2017







Segmento de reta e reta
Retas paralelas e retas concorrentes
Retas perpendiculares
Triângulos
Quadriláteros
 Paralelogramos com nomes especiais
Páginas: 230 a 245 / 248 e 249
Unidade 8: A ditadura militar

HISTÓRIA
30/10/2017






Os militares no comando do país
O crescimento das cidades e das indústrias
As manifestações culturais
A abertura política

Páginas: 130 a 143
Unidade 8: Reprodução humana

CIÊNCIAS
31/10/2017







Descobertas e mudanças
A puberdade
Homens e mulheres
A fecundação
Nasce um novo ser

Páginas: 116 a 129

 Obs. 1: Lembramos que o Programa de Provas visa, exclusivamente, a revisão dos conteúdos contemplados para as avaliações, pois
o estudo deverá ser diário.
 Obs. 2: Materiais necessários à realização das avaliações: caneta / lápis / régua / borracha / lápis de cor.
 Obs. 3: Cada aluno deverá portar os materiais solicitados, pois será proibido o empréstimo de quaisquer materiais.
 Obs. 4: Não é admitido rasuras, nem uso de corretivos, só será permitido o uso de caneta tinta preta ou azul. Avaliação feita a
lápis não terá direito à revisão de nota.
 Obs. 5: Não será permitido o uso do dicionário (Português e Inglês).
 Obs. 6: O aluno que faltar a A1, TR e/ou A2 fará 2ª Chamada no final do Bimestre, mediante atestado médico ou pagamento de
taxa (por disciplina). As avaliações de 2ª Chamada só poderão ser realizadas mediante o requerimento feito na secretaria do
Colégio até a data prevista de cada disciplina. Com a apresentação de atestado médico referente à data da referida avaliação, não
será necessário o pagamento da taxa.

 Estudem !!!

