Aluno(a):__________________________________Data
Data ____/____/2020
____/____/20
CONTEÚDO DO TESTE – 1º BIMESTRE – 5º ANO: VESPERTINO
“Por
Por melhor que seja uma escola, por mais bem preparado que estejam seus
professores, nunca a escola vai supri a carência deixada por uma família ausente”.

Aluno(a):__________________________________
________________Data ____/____/2020
CONTEÚDO DO TESTE – 1ºº BIMESTRE – 5º ANO: VESPERTINO
“Por
Por melhor que seja uma escola, por mais bem preparado que estejam seus
professores, nunca a escola vai supri a carência deixada por uma família ausente”.

Conteúdo: Leitura e interpretação de texto e gráficos;
gráficos sucessor e antecessor;

Conteúdo: Leitura
itura e interpretação de texto e gráficos; sucessor e antecessor;

MATEMÁTICA

números ordinais; adição e suas propriedades; subtração; multiplicação;

MATEMÁTICA

números ordinais; adição e suas propriedades;
propriedades subtração; multiplicação;

___/___/2020

sistema de numeração decimal; classe e ordem;
ordem tabuada; composição e

___/___/2020

sistema de numeração decimal;
decimal classe e ordem; tabuada; composição e

decomposição de um número; medida de comprimento.
comprimento

decomposição de um número;
número medida de comprimento.

Conteúdo: Leitura e Interpretação de texto; plural; sinais de pontuação;

Conteúdo: Leitura e Interpretação de texto; plural; sinais de pontuação;

PORTUGUÊS

sílabas tônicas (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas);
proparoxítonas classificação das

PORTUGUÊS

sílabas tônicas (oxítonas
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas); classificação das

___/___/2019

palavras quanto ao número de sílabas; sinônimo e antônimo.
antônimo

___/___/2019

palavras quanto ao número de sílabas;
sílabas sinônimo e antônimo.

HISTÓRIA
___/___/2020

FILOSOFIA

Conteúdo: leitura e interpretação de texto;; povo nômade; povo sedentário; a
domesticação de animais e agricultura;; surgimento das cidades e as trocas
comerciais; as cidades protegidas.
Conteúdo: Leitura e interpretação de texto; curiosidade;
curiosidade

ministério.

___/___/2020

HISTÓRIA
___/___/2020

FILOSOFIA

Conteúdo: leitura e interpretação de texto;
texto povo nômade; povo sedentário; a
domesticação de animais e agricultura;
a
surgimento das cidades e as trocas
comerciais; as cidades protegidas.
protegidas
Conteúdo: Leitura
ra e interpretação de texto; curiosidade;

ministério.

___/___/2020
Conteúdo: Leitura e interpretação de texto; energia e nutrientes; pirâmides

Conteúdo: Leitura e interpretação de texto; energia e nutrientes; pirâmides

CIÊNCIAS

alimentar; alimentos processados e in Natura;; higiene e cuidados na

CIÊNCIAS

alimentar; alimentos processados e in Natura;
Natura higiene e cuidados na

___/___/2020

alimentação; sistema diagnóstico; saúde e nutrientes;
nutrientes subnutrição; obesidade;

___/___/2020

alimentação; sistema diagnóstico;
diagnóstico saúde e nutrientes; subnutrição; obesidade;

a importância da água.

a importância da água.

Conteúdo: Leitura e interpretação de texto; população brasileira;
brasileira contagem

Conteúdo: Leitura e interpretação de texto; população brasileira; contagem

GEOGRAFIA

da população brasileira; população absoluta e população relativa;
relativa densidade

GEOGRAFIA

da população brasileira;; população absoluta e população relativa; densidade

___/___/2020

democrática; renascimento da população brasileira;
brasileira composição da

___/___/2020

democrática; renascimento da população brasileira;
brasileira composição da

população brasileira.

população brasileira.

Recursos: Apostila do 1º Bimestre, caderno de atividades, caderno e portal.
_________________________
Assinatura do Aluno

_______________________________
Assinatura do Pai ou responsável

Recursos: Apostila do 1º Bimestre, caderno de atividades, caderno e portal.
_________________________
Assinatura do Aluno

_______________________________
Assinatura do Pai ou responsável

