
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

    

PÁGINAS E/OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS /  2020 
FILOSOFIA Estudar: Capítulo 1 – A Diversidade que enriquece - págs. 08 a 25 do livro de Filosofia. 

REDAÇÃO Revisar o gênero “Entrevista” - págs. 111 a 113 e 123 a 125 do livro de Linguagem / Ativi-
dades do livro, caderno e impressas.  

PORTUGUÊS (GRAMÁTI-
CA / INTERP.  TEXTUAL / 

ORTOGRAFIA E  
CALIGRAFIA) 

GRAMÁTICA/ INTERPRETAÇÃO: Estudar revisando as classes gramaticais dos substan-
tivos e adjetivos - págs. 96, 98 a 100, 116, 117 e 121 da Gramática / Revisar palavras pri-
mitivas e derivadas-  págs. 127 a 130 do livro de Linguagem /  Atividades do livro, caderno 
e impressas. 

ARTE 
Estudar Tema 4: Mídia impressa - págs. 61 a 75 / Tema 5: Mídias digitais - págs. 76 a 91 
do livro / Revisar pela atividade da plataforma / Revisar por meio das atividades dos livros, 
impressas (ou digitais) e anotações no caderno. 

HISTÓRIA E  
GEOGRAFIA 

HISTÓRIA: Estudar revisando os conteúdos “Cidadania: conquista dos povos e a Lingua-
gem da escrita”- págs. 68, 69, 71, 79, 81, 82, 98 a 101 do livro / Atividade impressa.  
GEOGRAFIA: Estudar conteúdos do capítulo 2- O processo de urbanização do Brasil - 
págs. 66 a 72 do livro / Atividades impressas e do caderno. 

INGLÊS 

Estudar: Personal pronouns – Pronomes pessoais / Verb to be -  formas afirmativa , negati-
va e interrogativa / Present Continuous / Progressive – Presente Contínuo/Progressivo – 
formas  afirmativa, negativa e interrogativa / Estudar textos relacionados aos tempos ver-
bais estudados / Obs: Rever slides das aulas  na plataforma da escola e tarefa de re-
visão impressa. 

MATEMÁTICA E  
TABUADA/ EDUC.  

FINANCEIRA 

MATEMÁTICA: Estudar: Adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais 
referente as unidades 3 e 4 do livro / Estudar revisando pelas unidades 3 e 4 e pelas listas 
de atividades trabalhadas nas aulas como forma de aprendizado  (disponibilizados na pla-
taforma). 
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Estudar revisando as 4 operações matemáticas (Adi-
ção, Subtração, Multiplicação e Divisão), assim, como suas operações inversas, termos e 
palavras mágicas que possam ajudar a identificar a(as) operação(ões) na situação proble-
ma / Estudar revisando pelas listas de atividades disponibilizadas na plataforma.  

CIÊNCIAS NATURAIS 
Estudar Unidade 4: O UNIVERSO E AMBIENTE - págs. 40 a 47 do livro / Revisar pela 
atividade da plataforma / Revisar por meio das atividades dos livros, impressas (ou digitais) 
e anotações no caderno. 

ENSINO RELIGIOSO 

 

Estudar Unidade 1 – Compreensão – págs. 08 a 19 / Diferenças que não separam – págs. 
08 e 09 / Na Barriga do peixe – págs. 10 a 13 /  Jeitos de ser: Santeira -  pág. 18 do livro / 
Texto bíblico: Jonas 1 - 4 / Pesquisa bíblica (consulta permitida durante a avaliação)  

 

DIAS HORÁRIO DISCIPLINAS  
14.12.2020 

10h  às 
20h30min 

 

Filosofia / Redação  

15.12.2020 
Português (Gramática x Ortografia x 
Caligrafia x Interpretação Textual) / 

Arte 
16.12.2020 História e Geografia / Inglês 

17.12.2020 
Matemática e Tabuada x Educ. 

Financeira / Ciências 
18.12.2020 Ensino Religioso 

 
 

IMPORTANTE:  As  avaliações  serão  realizadas,  de  forma 
               online,  através da Plataforma Zoom Educa. 

 

08/12 – Dia da Imculada Conceição 

25/12 – Natal 

31/12 – Reveillon 

       

 
 
 

 

"SENHOR, EU REZO” 
 

Para que neste Natal, o amor continue RENAS-
CENDO no mundo, que o otimismo invada os cora-

ções, que haja um novo sorriso em cada rosto e muita 
PAZ em nossos lares. 

Só assim compreenderemos que a esperança vale 
mais que o desespero, que uma flor ainda tem senti-

do, que a alegria de viver depende muito de nós. 
 

 Feliz Natal e Ano Novo de Paz! 
 
  
 

  

ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES DE  

NIVELAMENTO ONLINE - 5º ANO AxBxC 


