
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PÁGINAS E/OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS / ABRIL – 2021 

GEOGRAFIA 
Estudar revisando os conteúdos do capítulo 3 - “O Brasil e suas diferenças” e da unidade 2 - “A 
Urbanização Brasileira”- págs. 30 a 39, 52 a 63 do livro / Reveja ainda atividades do livro, caderno, 
impressas. 

ENSINO RELIGIOSO 

Estudar: Capítulo 3 – Somos Diferentes – págs.  25 a 30 / Capítulo 4 – Palavras, gestos, símbolos – 
tudo tem significado – pág. 35 / O tema é... Preconceito não! – págs. 38 e 39 do livro / Texto bíblico 
estudado: 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios 13, 1 – 13 / OBS: Trazer a Bíblia para avaliação 
(uso obrigatório).      

CIÊNCIAS NATURAIS 

Estudar Unidade 1: Universo e Meio Ambiente: Capítulo 4: Lua e seus Movimentos, Capítulo 5: A 
Camada de Ozônio e o Efeito Estufa - págs. 40 a 49 do livro. / Caderno de Criatividade págs. 09 e 
11 e Mundo da Ciência - págs. 06 e 07 / Texto Complementar sobre Força Gravitacional (tarefa 
impressa) / Revisar os conteúdos por meio das anotações e atividades no caderno e impressas. 

HISTÓRIA Estudar os conteúdos da unidade 2- “Quando o Brasil era de Portugal” - 31 a 39 e 46 a 53 do livro /  
Analisar também atividades do livro, caderno de atividades e impressas. 

PORTUGUÊS (GRAMÁTI-
CA / ORTOGRAFIA E  

CALIGRAFIA / INTERP.  
TEXTUAL) 

Estudar revisando os conteúdos de “Sinais Gráficos”, “Acentuação gráfica I” e “Uso do dicionário” 
nas págs. 38 a 40 e 50 a 59 da Gramática / Revisar ainda “ditongos oral/ nasal/ crescente/ decres-
centes”, uso de “–s/-z” e “monossílabos átonos e tônicos” nas págs. 24 a 29 do livro de Caligrafia / 

Revisar também o gênero textual “Crônica literária” presente nas págs. 82 a 85, 88 e 89 do livro de 
Produção textual. Não esqueça de estudar pelas atividades do livro, impressas e anotações do 

caderno.  

ARTE Estudar Tema 2: A Arte de Comunicação - págs. 24 a 35 do livro / Estudar revisando pelas ativida-
des impressas e anotações no caderno. 

INGLÊS 

Estudar Unit 3 – The New Store – págs.  28 a 37, 102 e 103 do Shine On Book / Unit 4 – The E-
generation – págs. 52 a 67, 167 e 168 do Hello Book / Vocabuário em inglês : Eletronics (Eletrôni-
cos), Life stages (Estágios da vida), Numbers (Números: 01-100) / Grammar:  Action Verbs – págs. 
55 e 56 e To be verb – pág. 59 do  Hello Book / Do x Does – págs. 31 e 33 do Shine On Book. 

REDAÇÃO 
Estudar revisando o gênero textual “Crônica literária” nas págs. 82 a 85, 88 e 89 do livro de Produ-
ção textual. Não esqueça de estudar pelas atividades do livro, impressas e anotações do caderno.  

MATEMÁTICA/ TAB. 
EDUC. FINANCEIRA 

MATEMÁTICA: Estudar Unidade 4: Multiplicação e Divisão com os Números Naturais - págs. 106 a 

129 do livro / Caderno de atividades - págs. 26 a 32. 
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Estudar Operações de Adição, Subtração e Multiplicação: Ter-
mos, Continhas e Situações Problemas./ Obs. Estudar pelas tabuadas feitas no caderno da discipli-

na e de matemática e pelas listas de atividades. 

FILOSOFIA Estudar textos complementares: Conhecer a diversidade / Causa e consequência / Ativida-

des no caderno e impressas. 

 
 
 

ROTEIRO DE AVALIAÇÕES ON-LINE 

/ PRESENCIAL - 5º ANO AxBxC 

Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo 
apelido de “Tiradentes”, consagrou-se por sua participação 

ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos 
envolvidos no movimento a receber a pena de morte, uma vez 
que os outros envolvidos foram perdoados pela Coroa Portu-
guesa. 

De uma família de origem humilde, Joaquim José nasceu 
na Capitania de Minas Gerais, em 12 de novembro de 1746. 

Com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exer-
cer inúmeros trabalhos ao longo de sua vida, como a de dentis-
ta amador, função que lhe deu o apelido de “Tiradentes”. Ele 
também havia trabalhado na mineração, porém, foi no posto de 
alferes nos quadros da cavalaria imperial que Tiradentes alcan-
çou certa estabilidade. Apesar da pouca instrução, ele era um 
republicano convicto e adepto dos ideais do Iluminismo. 

 

DIAS DISCIPLINAS 
26.04.20121 Geografia /Ens. Religioso 

27.04.2021 Ciências / História 

28.04.2021 
Português (Gramática x Ortografia x 

 Caligrafia x Interpretação Textual) / Arte 

29.04.2021 Inglês  / Redação 

30.04.2021 
Matemática e Tabuada x Educ. Financeira 

/ Filosofia 
 

 

AMIGUINHOS(AS), 
Em dias de Avaliações lembrem-se de levar à Escola: LÁPIS GRAFITE, BORRACHA, APONTADOR, LÁPIS DE COR, RÉGUA, ETC. 

     Lembramo-lhes, outrossim que somente participará da Avaliação de Ensino Religioso, o aluno que portar a Bíblia, pois a Avaliação 
será com consulta a esta (NÃO É  PERMITIDO EMPRÉSTIMO EM SALA) Não conte com os empréstimos amigáveis, eles não são seguros e 
nem permitidos pela escola. 

IMPORTANTE: 
 

 

 Todas as avaliações acontecerão de forma totalmente on-line 
e serão respondidas através da Plataforma Zoom Educa. Para 
tanto, é necessário   fazer cadastro prévio seguindo todas as 
orientações disponíveis no nosso site  
www.madresavina.com.br, na parte dos Tutoriais. 
 Durante a aplicação das avaliações, o aluno deverá também, 
estar logado e presente no Aplicativo  Zoom  (Sala de aula virtu-
al), fardado e com a câmera ligada, para ser monitorado e tirar  
suas dúvidas durante a avaliação com o professor. 
 O aluno deverá seguir rigorosamente o horário de início e 
término das avaliações – MANHÃ:  7h20 às 11h / TARDE: 
13h20 às 17h.  
    Durante a semana de avaliação, não haverá aulas. 

 

04/04 – Páscoa  
07/04 – Dia Mundial da Saúde 
13/04 – Dia do Hino Nacional 
18/04 – Morte de Madre Savina  /  
             Dia Nacional do Livro Infantil  
19/04 – Dia do Índio 
21/04 – Dia da Inconfidência Mineira/ Tiradentes 
22/04 – Chegada dos Portugueses ao Brasil 
             Dia Mundial do Planeta Terra 
24/04 – Beatificação de Madre Savina Petrilli 
28/04 – Dia Internacional da Educação 
 

 

 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/inconfidencia-mineira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/iluminismo.htm

