Comunicado 128/2018
Assunto: Conteúdo das Avaliações do 2º Trimestre.
Turma: 5º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 28 de junho de 2018.
Srs. Pais,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 06 a 14
de agosto conforme cronograma abaixo:
2° Trimestre / 2018
Datas
06/08 (2ª feira)
07/08 (6ª feira)
08/08 (2ª feira)
09/08 (5ª feira)
10/08 (6ª feira)
13/08 (2ª feira)
14/08 (3ª feira)

Disciplinas
Inglês
Matemática
Geografia
História
Texto e Gramática
Produção textual e Rumografando
Ciências

Conteúdo para as Avaliações
Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Book: 2 (Unidades 3 e 4)
Conteúdos: Vocabulary: bait, bucket, buffalo, bull, earthworm, farmer, mango tree,
monsoon, soil, ox, plow, pond, wheat, rhino, horn, itch, scratch, branch, bugs, biting.
Verbs (remind, come, enjoy, hope, look, make, take, write, feed, absorb, harvest, stare,
hop, look for, wonder, look over, need, have, try, stop, notice). Grammar: Can / Cannot.
Simple Present Tense – Affirmative and Negative sentences (I help my mother. My friend
helps his sister. I don’t know what to do. He doesn’t know what to do.)
Observação: Estudar os conteúdos do caderno e trazer lápis de cor.

Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Matemática
Livro/ Unidade: Unidade 2 e 3.
Conteúdos: Unidade 2: Frações, proporcionalidade, problemas, expressões numéricas, estimativas,
simetria, números grandes, unidades de medida de comprimento e porcentagem.
Unidade 3: A noção de área, décimos e centésimos, área, lados, perímetro, hectare e adição e
subtração de decimais.
Observações: Estudar o caderno.

Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Geografia
Livro/ Unidade: Unidade 3 (Região Norte) Unidade 4 (Região Nordeste) Unidade 5 (Região CentroOeste)
Conteúdos: Região Norte: A floresta Amazônica, O rio Amazonas, Atividades tradicionais e É preciso
cuidar da floresta.
Região Nordeste: Clima tropical, praias e indústrias, O sertão Nordestino e O sertão irrigado.
Região Centro-Oeste: Pantanal: uma grande planície inundável e Cerrado: paisagem do Brasil central.
Obs.: Faça sua leitura com atenção, se achar necessário, faça pequenas anotações ou resumos sobre
sua leitura, tente entender e não decorar os temas estudados.
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: História
Livro/ Unidade: Unidade 3 (Em busca da identidade nacional) Unidade 4 (A crise no Império) Unidade 5
(Os primeiros anos da República)
Conteúdos: Em busca da identidade Nacional: O primeiro reinado e Um jovem imperador.
A crise no Império: Um enorme cafezal, O fim da escravidão e O fim da monarquia.
Os primeiros anos da República: A República dos fazendeiros e dos coronéis e A década de 1920.
Observações: Faça sua leitura com atenção, se achar necessário, faça pequenas anotações ou
resumos sobre sua leitura, tente entender e não decorar os temas estudados.
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Língua Portuguesa
Livro/ Capítulo: Capítulo 2 (A escola em debate) Capítulo 3 (Poemas de Varal)
Produção Textual: Poemas de Varal-Cordel.
Gramática: Ditongo, hiato, tritongo, encontro consonantal, dígrafos, sílaba tônica, classificação quanto
ao número de sílabas, pronomes pessoais, verbos em suas formas nominais, Presente do Indicativo,
concordância verbal, classificação de substantivos, Pretérito Perfeito, formação de substantivos, artigos e
locução adjetiva.
Rumografando: Fichas de ortografia contidas no caderno.
Obs.: Estudar o caderno.
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Ciências
Livro/ Unidade: Unidade 3 (Sistema Imunitário) Unidade 4 (Evolução) Unidade 5 (Os biomas do Brasil)
Conteúdos: Sistema Imunitário: Seres invasores, O sistema imunitário e O funcionamento do sistema
imunitário.
Evolução: A vida nem sempre foi assim e A seleção natural.
Os biomas brasileiros: O que é um bioma, Os biomas brasileiros- parte I, Os biomas brasileiros- parte II
e Os biomas brasileiros- parte III.
Observações: Faça sua leitura com atenção, se achar necessário, faça pequenas anotações ou
resumos sobre sua leitura, tente entender e não decorar os temas estudados.
Atenção! Para o período que antecede as provas procure dormir no mínimo 8 horas por noite e
confira o seu material (lápis de escrever, lápis colorido, apontador, borracha, tesoura, cola bastão e
régua), pois não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos.
Bom estudo e boa prova!
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

