
 

Roteiro e Orientação de Estudos – 5º ano 

Professoras: Mônica e Thaís (P2 – 1º Trimestre) 

Páginas O que devo saber após o estudo de Língua 

Portuguesa... 

Sobre... 

16 a 19; 23 e 24; 28 a 

30; 34 a 36. 

Ler, entender e analisar a estrutura dos contos 

etiológicos compreendendo sua origem. 

Leitura 

50, 51, 55 e atividades 

no caderno. 

36 e caderno 

Analisar diferentes formas de escrever para evitar a 

repetição de palavras e dar mais coerência ao 

texto. 

Identificar os marcadores temporais responsáveis 

pela coesão do texto 

Gramática do 

texto 

Sequência didática 

no caderno. 

Identificar a regularidade ortográfica em palavras 

com sufixo - AL nos coletivos terminados em L. 

Padrões da 

escrita 

39 e registro no 

caderno de 

planejamento do 

texto. 

Reescrever contos etiológicos de acordo com as 

características do gênero e os padrões de escrita: 

pontuação, letra maiúscula e ortografia das 

palavras 

Produção de 

texto 

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

66 a 70 e caderno Estabelecer relações entre inteiros e frações e 

resolver problemas envolvendo frações. 

Frações 

45, 46, 93 e caderno      Compreender o algoritmo da divisão com divisores 

de dois dígitos. 

Divisão 

170, 171 e caderno Realizar medições e cálculos envolvendo números 

com vírgula.  

Técnica da 

divisão 

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

11, 12 e 13 

 

14, 15 e 17 

 

19 e 20 

Compreender as causas da mudança da família 

real para o Brasil. 

Identificar as principais mudanças na sociedade 

colonial a partir da chegada da família real. 

Comparar as condições urbanas do Rio de Janeiro 

antes e depois da chegada da corte portuguesa. 

A mudança da 

Família Real 

Portuguesa 

para o Brasil 

28, 29, 30, 31 e 32 

 

 

34 

Estabelecer ligações entre abertura dos portos e a 

independência do Brasil. 

Perceber a importância da mudança do Brasil da 

condição de colônia para a de Reino Unido de 

Portugal. 

Ordenar cronologicamente acontecimentos 

históricos 

O processo de 

independência 

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

11, 12 e 13 Relacionar o movimento de rotação à existência do 

dia e da noite. 

Relacionar o movimento de translação à existência 

de estações do ano. 

Movimentos da 

Terra 



15, 16, 18 e 19 Diferenciar as formas de representação da Terra: 

globo e planisfério 

Identificar e localizar os continentes e oceanos em 

um planisfério 

As 

representaçõe

s do planeta 

21 e 22 

30, 31, 32, 33 e 36 

Diferenciar continentes e ilhas 

Nomear oceanos e paralelos que passam pelo 

continente americano. 

Identificar os limites territoriais entre o Brasil e os 

demais países da América. 

Os continentes 

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

11 a 15 e caderno Conhecer alguns corpos celestes e identificar as  

características de alguns de astros do Sistema Solar 

Sistema solar 

20, 21 e caderno Conhecer e diferenciar os movimentos da Terra:  

rotação e translação. 

Movimentos da 

Terra 

23, 24 e caderno Identificar as fases da lua, nomeando-as. Fases da lua 

28 e caderno Reconhecer as contribuições das pesquisas  

espaciais para a vida cotidiana 

Pesquisas 

espaciais 

31, 32, 38 e 39 Compreender a importância dos fósseis para os  

estudos sobre a vida na Terra 

Fósseis 

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

7,8,9,10,11,12,13 Nomear países em inglês, as nacionalidades 

correspondentes. 

Unidade 1: 

Countries and 

nationalities 

14,15,16,17,1819,20,21 Nomear as matérias escolares, falar sobre o horário 

escolar; Identificar as horas em inglês 

Unidade 2: 

School subjects 

Páginas O que devo saber após o estudo de Língua 

Espanhola... 

Sobre... 

7,8,9,10,11 Identificar as nacionalidades de alguém, costumes e 

culturas de outros países. 

Unidade 1: Soy 

de... 

16,19. Aceitar ou recusar convites de acordo com seus 

compromissos. 

Unidade 2: Por 

teléfono 

22,23,25,27,28 Relacionar os esportes aprendidos na unidade. 

Conjugar o verbo ESTAR de acordo com o contexto. 

Unidade 3: Los 

deportes 

 

 


