ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES – III TRIMESTRE – 5º ANO A e B
Educadores: Eulília e Rômulo
EMISSÃO: Ceilândia/DF, quarta-feira, 14 de novembro de 2018.

03/12 – SEGUNDA-FEIRA

04/12 – TERÇA-FEIRA

05/12 – QUARTA-FEIRA

06/12 – QUINTA-FEIRA

07/12 – SEXTA-FEIRA

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

HISTÓRIA

CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Números decimais;
Fração;
Porcentagem;
Cálculo de perímetro, área e
volume;
 Medidas (comprimento,
capacidade, massa).
Estatística.





















Interpretação textual
Dicionário;
Sílabas e divisão silábica;
Acentuação gráfica I, II e III;
Uso do por que, porquê, por quê
e porque;
Sinais de pontuação.
Substantivo: gênero, número e
grau;
Adjetivo;
Artigo;
Pronomes;
Numeral;
Verbo:
tempos
e
modos
verbais;
Concordância verbal;
Advérbio;
Preposição.

 Conhecimento, exploração e
colonização da nova terra;
 As revoltas do Brasil Colonial;
 Independência do Brasil;
 Proclamação da República;
 Governo Provisório;
 República Velha;
 Era Vargas;
 República Populista;
 Governos Militares;
 Nova República.










O planeta Terra;
O corpo humano;
Os
sistemas
(locomotor,
nervoso,
digestório,
respiratório e genital);
Higiene e saúde;
Saneamento básico;
Matéria;
Energia, Calor, Combustão e
Eletricidade.

 Localizando o Brasil;
 As regiões: Norte, Nordeste,
Sudeste, Sul e Centro-Oeste;

Observações:
 Não haverá alteração no horário de aula durante esse período;
 O uniforme em dias de prova também é de uso obrigatório;
 Trazer sempre o material da disciplina da avaliação, do dia seguinte, para estudo em sala bem como o DICIONÁRIO;
 Não esqueça sua garrafa com água evitando assim, saídas constantes de sala durante a aplicação e explicação da prova;
 Se por alguma eventualidade, o(a) aluno(a) precisar se ausentar após a avaliação, o responsável deve comunicar à coordenação com antecedência por meio da agenda ou pessoalmente;
 De preferência que o(a) aluno(a) faça a avaliação de acordo com o previsto em roteiro. Por se tratar da última atividade avaliativa do ano, aquele que perder qualquer que seja a prova
terá que fazê-la no dia seguinte por não termos tempo hábil para um novo calendário de provas. Se possível, faremos ainda no mesmo dia em horário contrário.
 Estudar sempre pelo livro e atividades do caderno entre outros materiais e recursos que venham agregar conhecimento.

LEMBRANDO:
10/12 (Segunda-feira) - Festa de Confraternização entre alunos e professores/Conselho de Classe
Horário reduzido:
Matutino: 7h30 às 9h30 / Vespertino: 13h30 às 15h30
11/12 (Terça-feira) - Entrega de notas para todas as turmas, na sala em que o aluno estuda, no
período vespertino das 14h às 18h.
12/12 (Quarta-feira) - Início das férias para os alunos aprovados.

12/12 e 12/13 (Quarta e quinta-feira - matutino)- Aula de recuperação
13/12 (Quinta-feira - vespertino) Prova de recuperação
14 /12 (Sexta-feira) Resultado final a partir das 7h30.

