
 

Roteiro e Orientação de Estudos – 5º ano 

Professoras: Cíntia, Marisa e Lídia (P2 – 1º Trimestre) 

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

Portuguesa.... 

Páginas 

Leitura  Ler e interpretar poema, observando os elementos de 

sua organização; 

42 a 46;52a 54; 

56 a 58;60 a 62. 

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, 63. 

 

50, 51, 55 e 59. 

(Atividades no 

caderno). 

Padrões da escrita Identificar e escrever corretamente o som C nas 

escritas com SC e XC. 

Sequência 

didática no 

caderno. 

Produção de texto –  

Reescrita de lenda  

 

Identificar os articuladores temporais responsáveis 

pela coesão do texto; 

Escrever textos de acordo com as características do 

gênero; 

Revisar textos considerando o gênero, observando 

aspectos que devem ser modificados.  

 

 

Sobre... 

 

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

 

Páginas 

Campo 

Multiplicativo 

Reconhecer e resolver situações-problema por meio 

da multiplicação, conseguindo reconhecer números 

e operações  utilizados na resolução de problemas 

que envolvem a configuração retangular em linhas e 

colunas; 

Livro de 

Matemática 

páginas 52 a 55 

Polígonos Conhecer algumas características dos polígonos, co 

e classificá-los conseguindo compará-los e classificá-

los com adequação; 

Livro de 

matemática 

páginas 76 a 81 

Multiplicar e dividir     Conhecer alguns procedimentos para a resolução 

de cálculos e problemas do campo multiplicativo, 

registrando seus cálculos de forma organizada; 

Livro de 

matemática 

páginas 86 a 91 

O resto na divisão R  Refletir sobre a divisão e pensar se o resto deve ser 

sempre considerado; 

 

Livro de 

matemática 

páginas 92 e 93 

Valor Posicional   L   Ler e escrever um número grande, conhecer seu 

valor posicional, compor e decompor. 

Atividades no 

caderno de 

matemática 

Sobre.... 

 

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

 

O Brasil Colônia 

- Identificar as primeiras riquezas exploradas no 

território brasileiro 

- Compreender o papel dos índios e negros na 

exploração dessas riquezas 

- Compreender os motivos da divisão do território em 

capitanias hereditárias e o que determinava o 

Tratado de Tordesilhas. 

- Reconhecer a existência do trabalho escravo na 

economia colonial  

p. 10 e 11 

 

p. 16 e 17 

 

p. 14 e 15 

 

p. 20 

(Textos no 

caderno) 

 

A economia do ouro 

no Brasil 

- Reconhecer o papel das bandeiras na descoberta 

do ouro 

- Reconhecer a importância dos tropeiros na 

p. 30 e 31 e 32 

 

p. 34  e  35 



 

integração do território brasileiro 

- Reconhecer as condições de trabalho dos 

garimpeiros 

- Compreender as causas da revolta contra a 

dominação portuguesa 

 

p. 36 

p.  38 

(Textos no 

caderno) 

Sobre.... 

 

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

 

O território brasileiro 

- Realizar a leitura de mapas e outras imagens para 

extrair informações 

-Localizar o Brasil no continente americano 

- Identificar as principais formas de regionalizar o 

território brasileiro 

(Atividades no 

caderno) 

 

p. 28 e 29 

p. 36 e 37 

 

Clima e Vegetação 

- Identificar e perceber as diferenças entre as zonas 

térmicas da Terra 

- Conhecer as características da vegetação nativa 

brasileira 

(Atividades no 

caderno) 

p. 44 e 45 

 

p. 50, 51,52 e 53 

 

O Brasil e suas regiões 

- Identificar as Unidades da Federação que compõe 

o território brasileiro 

- Reconhecer a existência de desigualdade sócio-

econômica entre as macrorregiões 

(Atividades no 

caderno) 

p. 78, 80, 82, 84 e 

86 

p. 85 

Sobre.... 

 

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

Sistema Solar Conhecer alguns corpos celestes e identificar as  

característicasde alguns deastros do Sistema Solar 

11 a 15 

Movimentos da Terra Conhecer e diferenciar os movimentos da Terra:  

rotação eTranslação. 

18, 20 e 21 

Fases da lua Identificar as fases da lua, nomeando-as. 23 a 25 

Pesquisas espaciais Reconhecer as contribuições das pesquisas  

espaciais para a vida cotidiana 

 

27 a 30 

Fósseis Compreender a importância dos fósseis para os  

estudos sobre a vida na Terra 

 

31, 32 e 34 

38 e 39 

Dinossauros Comparar características de algumas espécies de 

dinossauros 

35 a 37 

Sobre.... 

 

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

Countries e 

Nationalities 

 

 

 

SchoolSubjects 

Identificar os países e suas correspondentes 

nacionalidades, falar de qual país/nacionalidade 

você e também outras pessoas são. 

 

Nomear as disciplinas escolares e dizer qual o dia e 

horário você tem essas aulas. 

Páginas 7, 8, 9 e 

12. 

 

 

Páginas 15, 16, 

18, 19 e 21. 

Sobre.... 

 

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

Soy de… 

Por teléfono 

Vocabulario referente as unidades Unidad 1 e 

Unidad 2 

Páginas 06 a 21. 


