
 

Roteiro e Orientação de Estudos – 5º ano 

Professoras: Lídia e Mônica (P2 – 3º Trimestre) 

Páginas O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa... Sobre... 

225 a 229  Ler contos de mistério, percebendo características próprias dos 
cenários e personagens do gênero. 

Leitura 

242 a 247 

 

230 a 232 

Identificar palavras e expressões usadas para dar um ar 
misterioso nos contos de mistério. 

Identificar a possibilidade de marcar o discurso direto usando 
aspas. 

Gramática do texto 

Sequência didática no 
caderno 

Refletir sobre a ortografia de palavras terminadas com sons de 
ICE/ISSE 

Padrões da escrita 

Atividades de análise e 
planejamento da produção 
no caderno 

Produzir o final de um conto de mistério.  Produção de texto 

Páginas O que devo saber após o estudo de Matemática... Sobre... 

Caderno Conhecer procedimentos para o cálculo de porcentagem; Porcentagem  

236 a 239 Realizar cálculos envolvendo as noções de múltiplos e divisores Múltiplos e 
Divisores 

242 e 243 Resolver problemas envolvendo a média  aritmética  
 

Média aritmética 

 233, 235 e Caderno Realizar divisões cujo quociente tem dois ou mais algarismo e 
um deles é zero. 

Divisão 

182, 184, 185, 186 e 187 Classificar ângulos e relacioná-los com retas paralelas e 
perpendiculares  

Medidas de ângulo 

Páginas O que devo saber após o estudo de Geografia... Sobre... 

98 e 99 

104 e 105 

 

100 e 101 

Conhecer os principais fatores que contribuíram para o 
crescimento da população brasileira; 

Identificar como a população brasileira está distribuída pelo 
território; 

Compreender os fatores responsáveis pela queda das taxas de 
mortalidade e natalidade; 

A população 
brasileira 

114 e 125 Reconhecer e valorizar a diversidade étnica e cultural do Brasil O povo brasileiro 

132 

 

133 

134 a 137 

Realizar a leitura de mapa para obter informações de fenômenos 
geográficos e reconhecer as principais causas das migrações no 
Brasil 

Identificar principais fluxos migratórios em diferentes épocas 

Reconhecer as desigualdades e os problemas sociais existentes 
no Brasil 

Migrações e 
condições de vida 

Páginas O que devo saber após o estudo de Ciências... Sobre... 

86 e 88 

92 e 93 / 94 / 95 / 98 e 
99 

Compreender a integração entre os sistemas digestório,  
circulatório e respiratório. 
Reconhecer os principais órgãos de cada sistema estudado 

Órgãos e sistemas: 
digestório, 
respiratório, 
circulatório e 
urinário 



115 e 117 Relacionar as vacinas com a ação do sistema imune. Sistema Imune 

132, 133, 135, 136 e 138 Identificar as mudanças que ocorrem no corpo no período da 
puberdade 
Diferenciar o sistema reprodutor masculino e feminino 

Puberdade 

141, 142 e 144 Compreender como o bebê se alimenta e respira durante a 
gestação. 

O desenvolvimento 
do bebê 

145 e 146 Compreender a importância dos cuidados com a própria  saúde.  
 

Cuidados com o 
corpo 

Páginas O que devo saber após o estudo de História... Sobre... 

108 

110 a 113 

Relacionar o trabalho nas fábricas e os movimentos operários no 
início do séc..XX. 
Conhecer alguns direitos trabalhistas 

O Brasil dos 
trabalhadores 

131 

128, 129, 130 

135, 136 e 137 

Compreender a construção de Brasília como parte do processo 
de modernização do Brasil. 
Entender o processo de industrialização do Brasil. 
Compreender a importância de criação de Parques indígenas e 
sua preservação 

O Brasil se 
moderniza 

143 Entender a diferença entre ditadura e democracia. Cidadania uma luta 
de todos 

Páginas O que devo saber após o estudo de Espanhol... Sobre... 

Unidade 5  Analisar as horas. Conjugar o verbo IR.                                               Mi tiempo.  

Unidade 6 Nomear as diferentes profissões. Qué quieres ser de 
mayor 

Unidade 7    Relacionar os diferentes lugares de um centro comercial com 
seus produtos e preços 

En el centro 
comercial 

Páginas O que devo saber após o estudo de Inglês... Sobre... 

60 e 61 

 

63 e 64 

Reconhecer e utilizar os adjetivos para falar sobre as roupas 
adequadamente; 

Aplicar o uso dos demonstrativos this, these, that and those. 

Too small 

68, 69,70, 73 e 77 Conseguir responder questões sobre informações pessoais. Who I am 

 


