ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES – II TRIMESTRE – 5º ANO A e B
Educadoras: Carla, Jackson, Rômulo e Sandra
EMISSÃO: Ceilândia/DF, segunda-feira, 14 de agosto de 2017.

31/08 – QUINTA-FEIRA
CIÊNCIAS
- Sistemas respiratório,
cardiovascular, digestivo;
- Alimentação saudável:
Importância dos nutrientes,
tipos de alimentos (orgânicos e
inorgânicos), reaproveitamento
alimentar, técnicas de
conservação;
- Obesidade x desnutrição.

01/09 – SEXTA-FEIRA
HISTÓRIA
Caderno 2:
- A ocupação do sertão;
- A ocupação das minas.
Caderno 3:
- A família real portuguesa no
Rio de Janeiro;
- O Brasil independente de
Portugal.

04/09 – SEGUNDA-FEIRA
MATEMÁTICA
-Expressões numéricas com
frações;
- Múltiplos e divisores;
- Frações: Classificação, cálculo,
equivalência, simplificação e as
quatro operações;
- Porcentagem;
- Probabilidade.

05/09 – TERÇA-FEIRA
PORTUGUÊS
- Leitura e interpretação
textual;
- Poema;
- Sílabas tônicas;
- Acento do hiato;
- Numeral;
- Advérbio;
- Verbo / Concordância verbal;
- Abreviatura das unidade de
medida.

- Anotações do caderno.

06/09 – QUARTA-FEIRA
GEOGRAFIA
Caderno 2:
- Climas, paisagens e rios;
- Tempo e clima;
- Paisagens vegetais;
- O relevo e os rios.
Caderno 3:
-Terras à beira-mar;
- Terras inundadas;
- Terras secas: o semiárido
nordestino.
- Anotações do caderno.

Observações:
 Não haverá alteração no horário de aula durante esse período;
 O uniforme em dias de prova também é de uso obrigatório;
 Em virtude da avaliação de 6ª feira, apenas os alunos dos 4º e 5º anos deverão estar vestindo o uniforme do jazz e do judô, pois caso haja tempo após a prova, estes ainda poderão ter as
aulas destas modalidades;
 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, evitando assim, que o mesmo tenha que fazê-la em outro momento e sem as devidas orientações da
educadora. Se possível for, faltar em último caso;
 Aqueles que perderem uma ou mais avaliação terão um novo calendário para realização da(s) mesma(s). Aguardar comunicado na agenda;
 Estudar sempre pelo livro e atividades do caderno entre outros materiais e recursos que venham agregar conhecimento.

LEMBRANDO:

06/09 – Término do II trimestre
07/09 – Quinta-feira – Feriado – Independência do Brasil
08/09 – Recesso escolar
11/09 – Segunda-feira – Início do III trimestre.
15/09 – Sexta-feira – Passeio ao teatro no matutino e entrega de notas das 18h30 às 20h30;

