ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS
4ª ETAPA - 5º ANO
Calendário de Avaliações Parciais:
25.10 - PORTUGUÊS/PRODUÇÃO
26.10 - MATEMÁTICA
27.10 – HISTÓRIA
28.10 - CIÊNCIAS
29.10 - GEOGRAFIA / INGLÊS
Calendário de Avaliações de 2ª Chamada:
03/10 (QUARTA ): Português /Produção textual
04/10 (QUINTA): Matemática/ História
05/10 (SEXTA): Ciências/ Geografia e Inglês
As provas acontecerão on-line. Durante a semana de provas parciais AS CRIANÇAS TERÃO AULAS
PRESENCIAIS NORMAIS (DE 7h e 10 min. às 11h) e farão as provas após esse horário, NO PERÍODO DE 13H
ÀS 17H. As provas são compostas por 10 questões de múltipla escolha. Somente a prova de inglês será
acessada por link que será enviado nos grupos, As provas das demais disciplinas serão realizadas na
plataforma SAE e os ALUNOS DEVERÃO ACESSAR COMO FAZEM COM AS AULAS. Site:
https://ava.sae.digital/ , digitar seu login e senha, ir em Arena Sae, provas e clicar na prova do dia.
Pedimos a atenção para os dias que tiverem duas provas , para que os alunos não deixem de fazer
nenhuma. Após enviar sua prova, só deve fechar depois de receber a mensagem de recebimento do
envio. Se possível tirar print e guardar.
PRODUÇÃO
Leitura, análise e interpretação de textos dos gêneros
Propaganda, Infográfico e Texto de Divulgação
Científica.
Identificação das características destes gêneros
textuais.
Obs.: Veja os conteúdos no livro de Português (SAE) e
apostila de Compreensão e Produção Textual.
PORTUGUÊS
Leitura e interpretação de textos.
Formação de palavras (derivação e composição).
Gêneros do substantivo (epiceno, comum de dois e
sobrecomum).
Número do substantivo (singular e plural).
Grau do substantivo (normal, diminutivo e
aumentativo).
Ortografia: uso de: trás, atrás e traz / onde e aonde.
Obs.: estude pelo livro de Português (SAE), Gramática,
fichas e td.
MATEMÁTICA
Unidade 8 – Grandezas e formas.
Capítulo 1 – Grandezas e perspectivas.
Capítulo 2 – Figuras planas e espaciais e suas medidas.
Unidade 9 – Pesquisas e informações.
Capítulo 1 – Analisando gráficos.
Estudar pelo livro, páginas 62 a 92, fichas e caderno.

HISTÓRIA
Capítulo 1: Patrimônio histórico.
Capítulo 2: Patrimônios nacionais.
Obs.: Estude pelo livro, págs. 182 à 198, fichas
(págs.117 a 126) e atividades no caderno.
GEOGRAFIA
Unidade 4 - Trabalho e tecnologia
Capítulo 1 – Tecnologia que auxilia no campo.
Capítulo 2 – Tecnologia que movimenta a cidade.
Estudar pelo livro, páginas 150 a 166, fichas e
caderno.
CIÊNCIAS
Unidade 4 - Mudanças que podem ser vistas no céu.
Capítulo 1 – As estrelas.
Capítulo 2 – A Terra gira.
Estudar pelo livro, páginas 118 a 137, fichas e
caderno.
INGLÊS
Unit 07: At the doctor’s. (doenças);
How do you feel? / I have a sore throat.
Bom desempenho!

