Comunicado 250/ 2018
Assunto: Conteúdo das Avaliações de Recuperação de
Exame Final.
Turma: 5º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 05 de dezembro de 2018.
Srs. Pais,

Comunicamos que as Avaliações de Exame Final acontecerão no
período de 10 a 14 de dezembro conforme cronograma abaixo:
Datas
10/12 (2ª feira)
11/12 (3ª feira)
12/12 (4ª feira)
13/12 (5ª feira)
14/12 (6ª feira)

Disciplinas
Matemática
Geografia
Inglês
História
Ciências

Conteúdo para as Avaliações
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: Matemática
Livro/ Unidade: 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/ Unidade: Unidade 3 (Região Norte) Unidade 4 (Região Nordeste) Unidade 5
(Região Centro-Oeste) Unidade 7 (Região Sul) Unidade 8 (As relações internacionais do
Brasil)
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.
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.
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: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Livro/Caderno: Conteúdos do caderno – Recuperação
Conteúdos: Verb to be (Simple Present and Simple Past); Routine verbs and Simple Present Tense;
Simple Past Tense (Regular and Irregular Verbs).
Observação: Para este período, dar prioridade aos conteúdos específicos da recuperação que foram
desenvolvidos no caderno.
Professora: Simone Ricardi
Disciplina: História
Livro/ Unidade: Unidade 4 (A crise no Império) Unidade 7 (Da democracia à ditadura) Unidade 8 (O Brasil de
hoje).
A crise no Império 4 : Um enorme cafezal, O fim da escravidão e O fim da monarquia.
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: Simone Ricardi
Disciplina: Ciências
Livro/ Unidade: Unidade 5 (Os biomas do Brasil) Unidade 7 (O céu e a Terra) Unidade 8 (O Universo e os
planetas)
Os biomas brasileiros 5: O que é um bioma, Os biomas brasileiros- parte I, Os biomas brasileiros- parte II e
Os biomas brasileiros- parte III.
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.

