Conteúdos Previstos para o 1º trimestre/2019
5º ano do Ensino Fundamental
LÍNGUA PORTUGUESA:















Crônica
Conto de aventura
Personagens, cenários e sequência de fatos
Blog
Substantivo e pronome pessoal
Sentido figurado
Acentuação de palavras monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas
Formação de palavras (composição)
Palavras com C, Ç, S, SS, SC, SÇ e XC
Formação de palavras (derivação)
POR QUE, PORQUE, POR QUÊ e PORQUÊ
Neologismo
Prefixos e sufixos
Linguagem figurada
MATEMÁTICA:
1. Sistemas de numeração decimal






Números naturais
Sequência numérica
Representação dos números naturais
Valor de cada algarismo em um número
Leitura de números – ordens e classes







Mais números
Milhão
Números de até 9 algarismos
Bilhão
Mais de um bilhão
Comparações e arredondamentos
2. As quatro operações

Adição e subtração
 Algoritmos
 Propriedades
 Problemas
Multiplicação e divisão
 Multiplicação
 Propriedades
 Divisão

HISTÓRIA:
Fazer história
 Tempo e História
 Comunicação e identidade
 O patrimônio cultural





O que forma um povo?
Do nomadismo ao sedentarismo
A organização da sociedade
Povos da Antiguidade: religião e cultura
A cidadania ao longo do tempo
GEOGRAFIA:






O território brasileiro
Brasil: extensão territorial e limites
Localizando o território brasileiro
Colonização de exploração e colonização de povoamento
América do Sul






A divisão política e regional do Brasil
A divisão política do Brasil
A divisão regional do Brasil
As divisões regionais do Brasil
Brasil: divisão regional
CIÊNCIAS:






Alimentação e respiração
Sistema digestório
Alimentação e saúde
Sistema respiratório
Cultura e alimentação






Circulação e excreção
Corpo em atividade
Sistema circulatório
Sistema urinário
Distribuição dos nutrientes pelo corpo
ARTE:
1. Natureza-morta

 O gênero natureza-morta
 Obras reversíveis

2. Retrato e autorretrato
3. Fotografia
 História da fotografia
 Linguagem fotográfica

ENSINO RELIGIOSO
 Campanha da Fraternidade
 Páscoa
 A vida e seus símbolos
EDUCAÇÃO FÍSICA:
 Formação corporal: alongamento para todos os segmentos corporais, exercícios específicos
para abdômen, membros superiores e inferiores, ginástica com música e relaxamento
 Iniciação ao desporto: vôlei, basquete, futebol e handebol
 Jogos motores e cooperativos
 Iniciação ao atletismo: corrida (resistência aeróbica), salto em distância e revezamento

Conteúdos previstos para o 2º trimestre/2019
5º ano
LÍNGUA PORTUGUESA























Texto teatral
Parônimos e homônimos
Resenha crítica
Pronome demonstrativo
Pronome possessivo
Palavras semelhantes
História em quadrinhos
Verbo (tempos, conjugações, pessoas; verbos pôr)
Conjugação e tempos verbais
Texto expositivo
Modo indicativo, tempos do indicativo
Diário de campo
Verbo: modo subjuntivo
Relato pessoal
Verbo: modo imperativo
Plurissignificação
Terminações ISAR e IZAR
Formas verbais tem e têm, vem e vêm
Terminações ESA e EZA
Comprimento/cumprimento e sexta/cesta
Ortografia: terminações ICE e ISSE
Sessão, seção e cessão
MATEMÁTICA
Geometria






Ampliando os conceitos
Agrupando as figuras não planas
Circunferência e círculo
Segmento de reta, reta e semirreta
Retas paralelas e retas concorrentes






Análise de ângulos
Ângulos
Medida de ângulo
Classificando ângulos
Retas perpendiculares






Análise de figuras planas
Polígonos
Triângulos
Quadriláteros
Ampliação e redução de figuras

Operações com números naturais
Expressões numéricas
 Análise e resolução






Múltiplos e divisores
Múltiplos de um número natural
Menor múltiplo comum (mmc)
Divisores
Maior divisor comum (mdc)
Números primos
Grandezas e medidas






Medidas de comprimento
Metro, decímetro e centímetro
Centímetro e milímetro
Quilômetro e metro
Perímetro
Medidas de massa e de capacidade

 Tonelada, quilograma e grama
 Litro e mililitro

Medida de temperatura
 Graus Celsius

HISTÓRIA
Ouro no Brasil
 Extração do ouro
 O controle sobre as regiões mineradoras
 A sociedade mineira





Brasil independente
A corte portuguesa no Brasil
A independência do Brasil
Primeiro Reinado e Período Regencial
Segundo Reinado
O começo da República no Brasil

 Os primeiros tempos da República
 Excluídos do poder
 A revolução das mulheres

GEOGRAFIA








Região Norte
A grande floresta
O grande rio
A população da região Norte
A forte presença das atividades extrativas na economia da região Norte
Região Norte: político
Região Norte: climas
Região Norte: vegetação atual








Região Nordeste
A diversidade do Nordeste
A sub-região Zona da Mata
A sub-região Agreste
A sub-região Sertão e a sub-região do Meio-Norte
Região Nordeste: político
Região Nordeste: sub-regiões e Planalto da Borborema








Região Centro-Oeste
A ocupação do Centro-Oeste
A economia do Centro-Oeste
Pantanal: uma paisagem inundável
Cerrado: paisagem ameaçada
O desmatamento pode causar a extinção de animais
Região Centro-Oeste: político
CIÊNCIAS








Biomas brasileiros
Onde vivem os povos indígenas brasileiros
O que é um bioma?
Amazônia e Pantanal
Mata Atlântica e Caatinga
Cerrado e Campos sulinos
Costão rochoso







Recursos naturais
Conhecendo o próprio lixo
Recursos naturais
O impacto das atividades humanas
Uso sustentável
Povos tradicionais e a natureza







Magnetismo e eletricidade
Magnetismo
Eletricidade
Circuito elétrico
A eletricidade e os materiais
Como construir uma bússola
ARTE

A orquestra sinfônica
 Sinfônica e filarmônica
 Instrumentos musicais da orquestra
 O canto coral e propriedades da música
O samba pede passagem
 Música popular e variações rítmicas
 História do samba
O mágico de Oz

A arte de Fernando Botero
 A obra e a vida de Fernando Botero
 Os recursos visuais: luz/sombra, linhas, cores, formas e uso do espaço
 Releitura artística

ENSINO RELIGIOSO
 Símbolos Religiosos
 Rito: O que é?

EDUCAÇÃO FÍSICA
 Formação corporal: alongamento para todos os segmentos corporais, exercícios específicos





para abdômen, membros superiores e inferiores
Ginástica com música e relaxamento
Iniciação ao desporto: vôlei, basquete, futebol e handebol
Jogos motores e cooperativos
Iniciação ao atletismo: corrida (resistência aeróbica), salto em distância e revezamento

Conteúdos previstos para o 3º trimestre/2019
5º ano
LÍNHA PORTUGUESA


























Propaganda
Verbo principal e verbo auxiliar
Ortografia: X
Abreviaturas, siglas e símbolos
Artigo de opinião
Preposição, locução prepositiva e união de preposição com artigo
Locução verbal
Crase
Conto de enigma
Advérbio e locução adverbial
Divulgação científica
Introdução, o experimento, o resultado e a conclusão
Palavras MAL e MAU
TRAZ, TRÁS e ATRÁS
Artigo de divulgação científica
Frase e oração :frase nominal e frase verbal
Sujeito e predicado
Texto expositivo
Sujeito e predicado
Ortografia: VÊ, e VEEM; LÊ e LEEM
Formas verbais VÊ, e VEEM; LÊ e LEEM
Notícia
Reportagem
Conjunção
Ortografia: HÁ e A
MATEMÁTICA
Números na forma de fração e na forma decimal


















Significados da fração
Leitura de frações
Frações de uma quantidade
Fração que representa um número natural
Mais representações
Número misto
Fração como representação de quociente
Frações equivalentes
Comparação de frações
Números decimais
Décimos, centésimos e milésimos
Valor posicional
Conexões
Localizando números decimais na reta numérica
Números na forma de fração e na forma decimal
Quociente decimal

Operações com números racionais










Operando com frações
Adição e subtração
Multiplicação
Operando com números decimais
Adição e subtração
Multiplicação
Divisão
Porcentagem
Estratégias de cálculo
Área e volume












Área
Área em centímetro quadrado
Área em metro quadrado
Área em quilômetro quadrado
Área do retângulo
Volume
Ideia de volume
Volume em centímetro cúbico
Volume em metro cúbico
Volume do cubo e do paralelepípedo
HISTÓRIA
A Era Vargas





Getúlio Vargas no poder
A cultura na Era Vargas
Costumes, saúde e valores
Ditadura militar





Entre duas ditaduras
Tempo de ditadura
Cultura e censura
A abertura política e Brasil contemporâneo





Eleições e governos democráticos
Brasil contemporâneo
Desafios do Brasil

GEOGRAFIA
Região Sudeste






Sudeste: a região mais populosa e urbanizada
Sudeste: a maior economia do país
Sudeste não é só riqueza
A expansão da cafeicultura no Brasil
Região Sudeste: político
Região Sul







A forte influência europeia na região Sul
Região Sul: uma economia diversificada
O Pampa gaúcho
Região Sul: impactos ambientais
Região Sul: político
Brasil: um país de muitas diversidades





As diferentes paisagens do Brasil
O Brasil e suas diferenças sociais
Brasil: esgotamento sanitário (2015)
CIÊNCIAS
Geração de energia elétrica








Fornecimento de energia elétrica
De onde vem a energia?
Usinas hidrelétricas
Usinas termelétricas
Fontes alternativas de energia
Geração de energia e as chuvas
Evolução da vida na Terra






História da vida na Terra
Os fósseis fornecem informações
Formação de fósseis
Megafauna brasileira
O Universo e o Sistema solar







O Universo
O Sistema solar
Os movimentos da Terra
A Lua
As constelações

ARTE
A dança e a música do toré



Elementos da tradição indígena
A música e a dança do toré
A materialidade na arte




Pintura de madonas
Arte tradicional africana
A mímica e a pantomima
Artistas da colagem





Técnica da colagem
Fotomontagem
Obras de Richard Hamilton e Henri Matisse
Caricatura e cartum



Leitura de imagens visuais
ENSINO RELIGIOSO

• Os ritos religiosos na família e na comunidade
• São Francisco de Assis
• Natal
EDUCAÇÃO FÍSICA
 Formação corporal: alongamento para todos os segmentos corporais, exercícios específicos
para abdômen, membros superiores e inferiores
 Ginástica com música e relaxamento
 Iniciação ao desporto: vôlei, basquete, futebol e handebol
 Jogos motores e cooperativos
 Iniciação ao atletismo: corrida (resistência aeróbica), salto em distância e revezamento

