Comunicado 211/2018
Assunto: Conteúdo das Avaliações do 3º Trimestre.
Turma: 5º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 31 de outubro de 2018.
Srs. Pais,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 14 a 28
de novembro conforme cronograma abaixo:

3° Trimestre / 2018
Datas
14/11 (4ª feira)
21/11 (4ª feira)
22/11 (5ª feira)
23/11 (6ª feira)
26/11 (2ª feira)
27/11 (3ª feira)
28/11 (4ª feira)

Disciplinas
Texto e Gramática
Matemática
Geografia
História
Inglês
Ciências
Produção textual e Rumografando
Conteúdo para as Avaliações

Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Língua Portuguesa
Livro/ Caderno 4: Unidade 4 “Como você se comunica”- Capítulo 1 (Encurtando
distâncias) e o Capítulo 2 (Histórias de outro mundo)
Produção Textual: Ficção científica
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, Pretérito Imperfeito, Futuro, Futuro do Pretérito, Uso dos porquês, Mal
x Mau, Mas x Mais, Subjuntivo, formação de substantivos, artigos e locução adjetiva.
Rumografando: Fichas de ortografia contidas no caderno.
Obs.: Estudar o caderno.
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Matemática
Livro/ caderno 4: Unidade 4.
Conteúdos da Unidade 4: Enigmas numéricos, chance, frações, proporcionalidade, problemas, estimativas,
simetria, números grandes, unidades de medida de comprimento/massa e tempo, desafios, esquemas de
localização, empilhamentos, gráficos porcentagem, adição- subtração- multiplicação e divisão de decimais.
Observações: Ao estudar matemática, refaça os exercícios do caderno e livro, principalmente aqueles que
você encontrou mais dificuldade. Não deixe para estudar tudo de uma vez, crie uma rotina de estudo até
chegar a data da avaliação, estudando todo dia a matéria da trimestral.

Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Geografia
Livro/ caderno 4: Unidade 7 (Região Sul) Unidade 8 (As relações internacionais do Brasil)
Conteúdos da Unidade 7/ Região Sul: A Influência dos imigrantes, A agricultura, a pecuária e a indústria e
Os países vizinhos da região Sul.
Conteúdos da Unidade 8 / As relações internacionais do Brasil: O Brasil na América do Sul, O mundo
interligado, Os brasileiros no mundo e Migrações internas.
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: História
Livro/ caderno 4: Unidade 7 (Da democracia à ditadura) Unidade 8 (O Brasil de hoje).
Conteúdos da Unidade 7: Tempo de liberdade, Tempo de ditadura, O novo mundo urbano-industrial e A
cultura e a censura.
Conteúdos da Unidade 8: A volta da democracia, O Brasil atual e O grande desafio.
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. No capítulo 7 há muitas datas e fatos,
utilize seu mapa conceitual para estudar e entender a linha do tempo do Brasil de 1964 a 1985.
Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Livro/Caderno: 4 (Unidades 7 e 8)
Conteúdos: Vocabulary: Significant People (hero, heroine, lighthouse, parade, president, telescope,
tower, firefighter, teacher, doctor, lifeguard, police officer). Natural disasters (avalanche, blizzard, flood).
Grammar: Conjunctions (and, but, so, or, because). Simple Present and Simple Past.
Observação: Trazer lápis de cor.
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Ciências
Livro/ caderno 4: Unidade 7 (O céu e a Terra) Unidade 8 (O Universo e os planetas)
Conteúdos da Unidade 7: Olhando para o céu, A Terra, o Sol e a Lua, Os dias e as noites e Sondas
espaciais.
Conteúdos da Unidade 8: O Universo, O Sistema Solar e A translação da Terra.
Observações: Utilize a sessão “Recordar” de seu livro para estudar o conteúdo de cada unidade. Nesta
sessão há os principais pontos de cada texto a ser estudado. Observe com antecedência se você
acompanhou a correção na lousa para que não falte nenhuma informação registrada.

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.

