
    

 CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO  

 ROTEIRO DE ESTUDOS 

5ºANO – P1 (prova 1) - 1º trimestre/2016 

Prezados Pais e Alunos:  

Seguem os conteúdos da P1 do 1º trimestre 2016.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA DATA: 21/03 

 

Sobre... 

 

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

 

Páginas 

Leitura  Ler e interpretar os contos etiológicos africanos; 

 Compreender sua origem, assim como, a sua estrutura. 

14 a 19; 

23 e 24; 

34 a 37. 

Gramática do 

texto 

Escrever estabelecendo concordância entre as 

palavras; 

 

Analisar diferentes formas de escrever para evitar a 

repetição de palavras e dar mais coerência ao texto. 

21, 22, 25,  

26 e 63. 

 

28 a 30; 

50, 51 e  55.  

Padrões da 

escrita 

Escrever corretamente palavras com os sufixos AL e OSO; 

Identificar a regularidade ortográfica nos coletivos 

terminados em L (cafezal, milharal, canavial, etc). 

31, 32  

Sequência 

didática no 

caderno. 

PRODUÇÃO DE TEXTO DATA: 22/03 

Produção de 

texto 

Escrever poemas visuais, garantindo a articulação entre 

o texto e a imagem composta por palavras. 

Na escrita do poema fazer uso adequado da letra 

maiúscula e considerar os aspectos ortográficos  já 

estudados. 

 

 

 

47, 48 e 64. 

 

MATEMÁTICA DATA: 23/03 

 

Sobre... 

 

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

 

Páginas 

Números 

grandes e 

retas 

numéricas 

 Ler, escrever, identificar, comparar e registrar números 

de qualquer ordem de grandeza 

 

Livro páginas 

 10 a 13 

Sistema de 

numeração 

decimal 

Compor e decompor números, considerando o valor 

posicional dos algarismos. 

 

Livro páginas  

14 e 15 

Resolução de 

problemas 

·     Resolver problemas, envolvendo diferentes significados 

das operações do campo aditivo e multiplicativo, 

envolvendo números de diferentes grandezas; 

       Fazer registro de seus procedimentos de cálculo de 

forma organizada 

 

Livro páginas  

22 a 25 

Medidas e 

massa e 

comprimento 

       Compreender e realizar algumas medições e cálculos 

envolvendo medidas de massa e comprimento 

Livro páginas  

26 e 27; 

56 e 57 

 

                                                                                                                   Bons Estudos! 

Equipe Interação 


