
 

 

INFORMATIVO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 5ºs anos 

          Maringá, 06 julho de 2019. 

Senhores Pais ou Responsáveis! 

No dia 05/07/2019, sexta-feira, encerraram-se as aulas do 1º semestre para todos os 

segmentos e, conforme previsto em calendário, teremos o período de recesso escolar de 08 de 

julho a 26 de julho. Neste intervalo de tempo, aplicaremos a Recuperação do 1º Semestre 

(referente ao 1º e 2º bimestres), segundo calendário anexo, nos dias de 22 a 26 de julho.  

Mais que um direito adquirido, a recuperação deve ser entendida como uma forma de 

resgatarmos conteúdos e habilidades que servirão de base para dar continuidade ao trabalho 

pedagógico e desenvolver atitudes responsáveis que refletem, positivamente, na construção de uma 

vida bem-sucedida, ao longo da vida escolar do estudante.  

O aluno realizará a prova de recuperação somente da disciplina que obteve média abaixo 

de 6,0 no(s) 1º e/ou 2º bimestre(s). 

São obrigatórias a frequência e a pontualidade dos alunos nas aulas/provas de recuperação, 

devidamente uniformizados.  

Desejamos a todos um bom recesso e bons estudos! 
 
Atenciosamente, 
Equipe Diretiva  

 

Cronograma de aulas e de provas – Recuperação Semestral – Julho 2019 

5ºs A/B/C/D – Profªs Lígia, Marilsa e Carmen. 

 

22/07 – 2ª feira PORTUGUÊS 

23/07 – 3ª feira HISTÓRIA e CIÊNCIAS 

24/07 – 4ª feira INGLÊS 

25/07 – 5ª feira GEOGRAFIA 

26/07 – 6ª feira MATEMÁTICA 

 

ATENÇÃO!  

Horário 5ºsA/B = Início às 7h30min  

Horário 5ºsC/D = Início às 13h15min 



 

CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO SEMESTRAL – 1º E 2º BIMESTRES/2019 

5ºS ANOS A/B/C/D – ENSINO FUNDAMENTAL I 

Português  Matemática 

Apostila e caderno 1º bimestre 

 Substantivos próprios e comuns. 

 Classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica 

em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.  

 Verbos: presente, pretérito e futuro. 

 Encontros vocálicos e consonantais, págs.67 a 71.  

Apostila e caderno 2º bimestre 

 Dígrafos, págs. 28 a 32. Verbos no imperativo.  

 A diferença entre as palavras MAS e MAIS.  

 Palavras homófonas (palavras com o mesmo som, mas 

com significados diferentes), págs. 78 a 80.  

 Leitura e interpretação de texto, respostas completas com 

introdução. 

 Apostila e caderno 1º bimestre 

 Leitura e interpretação de situações problema envolvendo 

frações, adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 Poliedros regulares e semirregulares. P. 25 e 26; 

 Frações. P. 73, 74 e 76. 

 Estudar pelo caderno: frações equivalentes e tipos de 

frações. 

Apostila e caderno 2º bimestre 

 Medidas de tempo. P. 15 a 19 e 23 e 24. 

 Frações. P. 45 a 50. 

 Atividades com frações. P. 58 a 67. 

 Estudar também pelo caderno. 

Geografia 

 

História  

Apostila 1º bimestre 

 Que país é esse? P. 217 a 221 

 Os três poderes. P. 223 

 Regiões brasileiras. P. 229 a 238 

Apostila 2º bimestre 

 População brasileira e suas características. P. 191 a 196 

 Distribuição desigual da população brasileira. P. 203 a 

205 

 Mais desigualdade? P. 217 a 220 

Apostila 1º bimestre 

 Os primeiros humanos – Conhecendo nossos ancestrais. P. 

138 a 143 

 Como viviam nossos antepassados. P. 152 a 155 

 Povos da América. P. 182 a 185 

Apostila 2º bimestre 

 Egípcios. P. 144 e 145 

 Gregos. P. 155 a 159 

 Falando em religiosidade... P. 166 a 171 

Língua Inglesa  

 

Ciências 

 

 Simple past – Pages 8, 18, 20, 28, 30 

 Comparatives – Page 38 

 Present Continuous – Page 40 

 Vocabulary: pages 9, 16,17, 26,27  

 Exercises to study on workbook pages 6, 7, 12, 13, 14, 
16, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32.  

Apostila 1º bimestre. 

 As propriedades da matéria, gerais e específicas, págs. 120 

a124. 

 Formas de energia: hídrica/hidrelétrica, solar, eólica, 

termelétrica e nuclear, págs. 138 a 147. 

Apostila 2º bimestre. 

 Sistema digestório, págs. 159 a 161. 

 Sistema respiratório, págs. 166 a 169. 

 Sistema Circulatório, págs. 170 a 172. 

 Registros no caderno. 

 


