
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

PÁGINAS E/OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS /  OUTUBRO 2021 

INGLÊS 

Estudar: Unit 8 – A Holiday Weekend – págs. 82 a 93, 112 e 113 do Shine On Book / Unit  5 – Na-
ture and Picnic – págs. 68 a 81, 136, 137, 169 e 170 do Hello Book / Vocabulário em Inglês: Rea-
ding Comprehension (Compreensão de Texto), Picnic Food and Picnic items (Comidas e itens de 
piquenique), Seasons ( Estações), Vacations Activities ( Atividades de Férias) / Grammar:  Verbo TO 
HAVE – pág. 76 do Hello Book; / DEMONSTRATIVE PRONOUNS – pág. 77 do Hello Book; / Learn 
Grammar ( What do you like doing on vacation? / Do you like... ? – págs.  85, 86 e 87 do Shine On 
Book /  Anotações no caderno e atividades impressas.  

ENSINO RELIGIOSO 

Estudar: Capítulo 11 – “Amigo se conquista” – págs. 95 a 103 / Capítulo 12 – “Belezas que encan-
tam” – págs. 104 a 113 / Capítulo 13 – “Fazendo descobertas” – págs. 116 a 123 do livro / Texto 
bíblico estudado: Evangelho de Lucas 15, 11 – 32 / Atividades do livro, caderno e impressas.  / OBS: 
Trazer a Bíblia para avaliação (uso obrigatório).     

CIÊNCIAS NATURAIS Estudar: Unidade 4: Matéria e Energia. Matéria. Energia. Energia Térmica. Combustão -  págs. 152 a 
172 do livro / Estudar revisando pelas atividades impressas e anotações no caderno. 

HISTÓRIA Estudar revisando os conteúdos da unidade 8 - A ditadura militar e da democracia - págs. 130 a 142 
do livro didático / Caderno de Atividades – págs. 39 a 42 / Atividades do livro, caderno e impressa. 

PORTUGUÊS (GRAMÁTI-
CA / ORTOGRAFIA E  

CALIGRAFIA / INTERP.  
TEXTUAL) 

Estudar revisando os conteúdos de, “Verbo: futuro”, “Concordância Verbal”, “Advérbio” e “Preposi-
ção” - págs. 207, 210, 214 a 218, 223 e 231 a 235 da Gramática e págs. 108 a 113 do livro de 
Caligrafia / Revisar o gênero textual “Texto de divulgação científica – págs. 114 a 135  do livro de 
Produção Textual.  / Atividades do livro, impressas e anotações do caderno.  

ARTE 

Estudar: Bloco 2: Nós nos comunicamos. Tema 5: Mídias Digitais. Mundo sonoro (Música eletrôni-
ca). Experimento artístico (DJ). Em cena (Cenografia virtual). Dica cultural (Museus de música). 
Artes integradas (File). Prazer em conhecer. Tema 6: As linguagens da arte. Começo de conversa 
(O que é arte?). Linha do tempo (Fotografia e cinema). Curiosidade (A sétima arte). Artes integradas 
(Trilhas sonora) - págs. 84 a 97 do livro. / Estudar revisando pelas atividades impressas e anotações 
no caderno. 

GEOGRAFIA 
Estudar  Unidade 4- Ambiente e qualidade de vida - págs. 128 a 143 e 154 do livro didático / Ativida-
des do livro, caderno da disciplina e integrada. Paradidático: “O menino que gostava de pássaros” (e 
de muitas outras coisas). 

REDAÇÃO Estudar revisando o gênero textual “Regra de jogo” - págs. 60 a 66 do livro de Produção Textual / 
Não esqueça de estudar pelas atividades do livro, impressas e anotações do caderno.  

MATEMÁTICA/ TAB. 
EDUC. FINANCEIRA 

MATEMÁTICA: Estudar: Unidade 9: Decimais - págs. 280 a 321 / Unidade 10: Grandezas e medi-
das: Comprimento (perímetro) e Área-  págs. 326 a 341 do livro / Caderno de Atividades - págs. 70 a 
78 / Estudar revisando pelas tarefas impressas e anotações no caderno. As unidades servem de 
referência para revisar os conteúdos / TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Estudar: 5ª OFICINA: 
Sustentabilidade em ação - págs. 32 a 39 do livro de Educação Financeira / TABUADA: As 4 Opera-
ção (Adição, subtração, multiplicação e divisão) por meio de situações problemas. / Estudar revisan-
do pelas atividades impressas e anotações no caderno. 

FILOSOFIA Estudar: Capítulo 6 – “O Diretor poderoso” – págs. 43 a 55 / “Datas e símbolos – O Poder” – págs.  
47 e 48 do livro / Texto complementar: “É brincadeira ou é bullying?” 

 

ROTEIRO DE AVALIAÇÕES ON-LINE 
/ PRESENCIAL - 5º ANO AxBxC 

DIAS DISCIPLINAS 
25.10.2021 Inglês /Ens. Religioso 

26.10.2021 Ciências / História  

27.10.2021 
Português (Gramática x Ortografia x 

 Caligrafia x Interpretação Textual) / Arte 

28.10.2021 Geografia / Redação 

29.10.2021 
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: 
 

 

  Durante este mês (outubro) os alunos do grupo A (A ao I) farão 
as avaliações presencialmente e os do grupo B (K a Z)de forma 
remota. 
 As avaliações de forma presencial contemplarão ambos os grupos 
A e B de maneira alternada, havendo rodízio mensalmente. 
 As avaliações de forma totalmente on-line serão respondidas atra-
vés da Plataforma Zoom Educa.  
 Durante a aplicação das avaliações, o aluno deverá também, estar 
logado e presente no Aplicativo  Zoom  (Sala de aula virtual), 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. 
     

 

01.10 – Dia Internacional da Música  /  
             Dia Mundial do Idoso 
04.10 – Dia dos Animais /  
            Dia de São Francisco de Assis 
11.10 – Dia do Deficiente Físico 
12.10 – Dia de Nossa Senhora Aparecida /  
             Dia Das Crianças  
15.10 – DIA DO PROFESSOR 
19.10 – Aniversário do Piauí 
29.10 – Dia Nacional do Livro 
 


