
 

 

 

CONTEÚDOS PARA 2ªS AVALIAÇÕES DO 2º TRIMESTRE - 2021 

SÉRIE: 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  
 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PARA ESTUDO  

 
 

19.08.21 
 
 

PORTUGUÊS 
(Presencial) 

Leitura e interpretação de texto (Notícia) 

Livro SAS – Volume 2 

Capítulo 8 Que cheirinho bom! 

 Emprego dos porquês (págs. 61 e 62) 

 Emprego de mal e mau (pág. 63) 

Capítulo 9 Em busca de informação. 

 Advérbios (págs. 79 e 81) 

 Locução adverbial (págs. 82 e 83) 

 Emprego de mas e mais (págs. 84 e 85) 

Capítulo 10 Vamos preservar? 

Sujeito e predicado (págs. 101, 102 e 103) 

 Emprego de onde e aonde (pág. 104) 

Livro Descobrindo a Gramática 

 Advérbio (págs. 272 a 277) 

 Mal e mau (pág. 278) 

Sujeito e predicado (págs. 266 a 271) 

Estudar os exercícios de revisão no caderno. 

 

 
23.08.21 

 

MATEMÁTICA 
(Presencial) 

 

  
Capítulo 8: Múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. 
-Medidas de comprimento, p.88 
-Medidas de massa, pp.90 e 91 
-Medidas de capacidade, pp.93 e 94 
-Transformando unidades de medida, pp.95, 96 e 97 
-Medidas de tempo, pp.99,100, 101 e 102 
 



 

 
Capítulo 9: As formas planas. 
-Polígonos, p.113 
-Classificação de triângulos quanto à medida dos lados, p.116 
-Classificação dos quadriláteros, p.120 
-Classificação dos ângulos, p.122 
 
Capítulo 10: Representação fracionária dos números racionais. 
-Números racionais na forma fracionária e suas representações, 
pp.140, 141 e 142 
-Número misto, p.145 
-Frações de quantidades, pp.149 e 151 
-Comparação de frações, pp.152, 153 e 154 
-Frações equivalentes, p.155 
 
 Estudar os exercícios de revisão no caderno. 
 

 24.08.21 
 

CIÊNCIAS 
(Presencial) 

 

Capítulo 8 – Imagens do mundo 
Como funcionam as câmeras fotográficas? p. 54 
Equipamentos de observação, p. 56 
De olho no que é bem pequeno, p. 59 
 
Capítulo 9 – Mirando nas estrelas  
Procurando aquela estrela, p. 68 
Constelações indígenas brasileiras, p.70 
Mudando de posição, p.71 
Muitos modos de procurar estrelas no céu, p.73 
 
Capítulo 10 – Lua, Terra e Sol 
Lua, Terra e Sol, p. 80 
Manchas lunares, p. 81 
Fases da Lua, p. 86 
 
Estudar revisões dos capítulos 8,9 e10 no caderno. 
 

 
25.08.21 

 

HISTÓRIA 
(online) 

Capítulo 8 – Mesopotâmia: o surgimento da civilização entre 
rios. 
A civilização das terras entre rios, p.42 
O Código de Hamurabi, P.47 
As religiosidades mesopotâmicas /O que eram os zigurates? 
p.48 
 
Capítulo 9 – O Rio Nilo e o Egito Antigo 
Egito: um presente do Nilo, p.54 
A sociedade egípcia, p.55 
O dia a dia no Egito Antigo, p.59 
A religião do Egito Antigo, p.60 
O mistério das pirâmides, p.62 
 
Capítulo 10 – As margens do Rio Urubamba: a civilização inca 
Os incas e o Rio Urubamba, p.70 
Como cultivar nas montanhas? p.71 
A sociedade inca, p. 73 
Cidade sagrada de Macho Picchu, p.76 



 

O dia a dia na sociedade inca, p.77 
 
Estudar revisões dos capítulos 8,9 e 10 no caderno. 

26.08.21 
 

GEOGRAFIA 
(online) 

Capítulo 8 – Tecnologia e trabalho no setor terciário 

Comprando e vendendo: a prática do comércio, p.118 

Os vários tipos de serviços, p.119 

Exemplos de serviços públicos que são necessários para 

garantir condições de vida dignas à população, p,120 

 

Capítulo 9 – Pra lá e cá, pra cá e pra lá.  

Para se movimentar no espaço, p. 130 

O transporte ferroviário, pp 133 e 134 

O transporte aquaviário, pp 139 e 140. 

O transporte aéreo, p.141 

 

Capítulo 10 – É possível está perto mesmo estando longe? 

Descobrir, comunicar e compartilhar: a divulgação de 

informações, pp 148 e 149 

O acesso à informação, p.151 

 + Atitude – Autonomia, p.154 

 

Estudar revisões dos capítulos 8,9 e 10 no caderno. 

27.08.21 
INGLÊS 
(online) 

UNIT 9 – I'm wearing jeans! 
- Clothes (Pages: 96 and 98) 

 

UNIT 10 – She's beautiful in yellow! 
- Clothes and colors (Page: 106) 
- Prepositions (Pages: 108, 109 and 110) 

 


