
 

 

Roteiro e Orientação de Estudos – 5º ano 

Professoras: Cíntia, Marisa e Lídia (P2 – 2º Trimestre) 

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

 

O Brasil 

independente: 

nasce uma nação 

Entender o contexto de transferência da família real para 

o Brasil; 

Estabelecer relações entre a abertura dos portos e a 

independência do Brasil; 

Compreender o conceito de Constituição e o seu papel 

na legitimização do Brasil como nação livre e 

independente. 

50 e 51 

 

52 e 55 

 

56 e 57 

 

O Império do café 

Entender a importância do café para a economia 

brasileira no presente e no passado; 

Reconhecer as razões que provocaram o fim do tráfico de 

escravos;Conhecer a importância da liberdade e das leis 

abolicionistas; 

Compreender que a extinção do tráfico de escravos não 

significou o fim do trabalho escravo. 

66 e 67 

 

71 a 76 

 

Brasil republicano 

Identificar os principais objetivos de uma república e 

como se deu a mudança da monarquia para o regime 

republicano no Brasil; 

Reconhecer como era no início da República e entender 

em que contexto se deu a imigração de europeus e 

asiáticos para o Brasil. 

86 a 89 

 

 

 

90 a 93 

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

Frações decimais Cálculos e problemas com frações decimais – 

Estabelecer relações entre inteiros e frações, resolvendo 

problemas.  

128 e 129 

Medir e calcular Cálculos e problemas envolvendo medidas de massa e 

capacidade. 

130 a 133 

Perímetro e área Compreender a diferença entre área e perímetro. 

Encontrar a área e perímetro de figuras geométricas 

simples. 

134 a 137 

Planificações  II   Identificar diferentes poliedros e corpos redondos a partir 

de suas características.  

148 e 149 

Termos das 4 

operações 

     Conhecer diferentes procedimentos de resolver 

problemas e cálculos das 4 operações envolvendo 

números inteiros e decimais.  

162 a 165 

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

Continentes e 

oceanos 

Identificar e localizar os continentes e oceanos 10 e 11 

Paralelos e 

meridianos 

Identificar os hemisférios, reconhecendo as principais 

linhas imaginárias 

12, 13 e 20 

Relevo Identificar e diferenciar as principais formas do relevo 

brasileiro 

 

66, 67, 72  

Rios Identificar os principais rios brasileiros e as atividades neles 

desenvolvidas; 

Reconhecer a importância dos rios na geração de 

energia elétrica; 

Compreender as causas e consequências da 

degradação dos rios. 

68. 69 e 73 

 

74 e 75 



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

Energia Identificar diferentes fontes de energia e suas aplicações 

no dia a dia; 

Comparar fontes de energia renováveis e não renováveis; 

Conhecer e explicar uma conta de energia elétrica. 

44 a 47 

48 a 51 

56 e 57 

De onde vem a 

energia elétrica? 

Compreender como acontece a produção de energia 

em uma usina hidrelétrica. 

 

52, 53 e 55 

Os imãs e o 

magnetismo 

Compreender e explicar a relação entre imãs e 

magnetismo. 

 

63, 64, 66 e 67 

A luz e a sombra Descrever a formação de sombras e sua relação com a 

luz e os materiais opacos. 

68 a 71 

Sons por todo 

lado 

Compreender como ocorre a formação dos sons e suas 

características. 

73 e 74 

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

Leitura Ler e analisar a estrutura de contos mitológicos 148 a 152 

156 a 159 

Gramática do 

texto 

Utilizar a vírgula como elemento organizador das 

descrições das personagens 

Analisar o uso do “que” em orações para evitar a 

repetição de palavras[ 

Analisar a importância dos pronomes como recursos para 

evitar a repetição de palavras no texto 

 167 e caderno 

 

174 e 175 

 

109 e 110 

116 e 117 

126 e 127 

Padrões de 

escrita 

Analisar o uso da letra R percebendo as regularidades 128 e caderno 

Produção de 

texto 

Reescrever contos mitológicos levando em conta as 

características do gênero e seguindo as etapas do 

planejamento coletivo. 

Planejamento 

em folha a parte 

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

Vocabulário de 

atividades 

recreativas 

Compreender e relacionar o vocabulário; 

Ler e escrever corretamente 

Capítulo 4 

30 - 37 

Verbo querer e 

pronomes 

pessoais 

Reconhecer, escrever e compreender no idioma; Capítulo 4 

30 - 37 

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

Sustentabilidade 

 

 

Uso de comandos 
(givingcommands) 
 

Rotina  

 

Preposições  

 

Identificar as ações que contribuem e as que prejudicam 

o meio ambiente  

 

Dar comandos a alguém utilizando a forma adequada 

dos verbos 

 

Identificar e nomear as ações cotidianas  

 

Utilizar adequadamente as preposições para hora, dias da 

semana e meses. 

25 e 26 

 

 

27 

 

 

33 e 34 

 

35 

 

 


