
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES E PRODUTIVIDADES 

 
4º BIMESTRE DE 2019 

5º ANO A/C/D 
 

O aluno que faltar no dia da avaliação, deverá fazer o requerimento para realizar a avaliação substitutiva, pagar a taxa de R$ 
40,00 na tesouraria ou apresentar atestado médico em até 2 dias uteis a contar da data da prova ao SOE. 

 
Caso não seja efetuado o pagamento ou apresentação do atestado médico no prazo determinado, o aluno será encaminhado 

automaticamente para recuperação. 

 

AV1 / REC1 

 
DATA DISCIPLINA DATA 

REC 
CONTEÚDO 

24/10  
Português 

29/11 Preposição. 
Verbos Modos: Subjuntivo/Imperativo. 
Produção textual: Propaganda 
Ortografia: Palavras com ‘JÁ, JE, JI, JO, JU’’. 
Caderno e escreva corretamente págs. 86 A 97 

25/10 Ciências  02/12 Capítulo 10: Energia e tecnologia 
Capítulo 11 Eletricidade.  
Livro págs.125 a 146. 

28/10 História 03/12 Capítulo 10: A história recente do Brasil. Os 
anos de chumbo.  
Livro págs. 74 a 81  

29/10 Geografia 04/12 Capitulo 12: Região Sudeste. 
Capítulo 13: Região Sul.  
Livro págs. 
 
 

30/10 Matemática 05/12 Capitulo 10: Divisão com números racionais. 
Livro págs. 189 a 200.  
 
 

31/10 Religião 02/12 Capítulo: 29 Ele morreu por mim 
Capítulo: 30 Virei outra vez 
Capítulo: Dez jovens sonolentas 
Capítulo: Todo olho o verá.  
Livro págs. 68 a 75 
 
 

11 a 
15/11 

Inglês (no 
dia da 
aula) 

29 a 
05/12 
(No dia 
da aula) 

-livro pág. 60 a 71 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

AV2 / REC2 

 
DATA DISCIPLINA DATA 

REC 
CONTEÚDO 

21/11 Português 29/11 Oração sujeito e predicado; Locução adjetiva  
Ortografia: palavras com: ÇA, ÇE, CI, ÇO, ÇU. 
M antes de P e B 
Caderno e escreva corretamente págs. 98 a 
101; 106 a 112.  
Produção textual: Texto não verbal.  

22/11 Ciências  02/12 Capítulo 12: Magnetismo. 
Págs. 147 a 153.   

25/11 História 03/12 Capítulo 11 De volta à democracia. 
Livro págs. 82 a 89. 

26/11 Geografia 04/12 Capítulo 14: Desigualdade social. 
Págs. 190 a 199. 

27/11 Matemática 05/12 Capitulo 11: Probabilidade. 
Capítulo 12: Porcentagem. 
Págs. 204 a 226.  

 
 
 
 

PRODUTIVIDADES 
 

Disciplina Conteúdo 

Português 

04 a 08/11 

2,0 Caderno (Realizar as correções da lousa e datar/ Escrever à caneta preta– os títulos 
e palavras em destaques e na cor azul – textos e atividades/ Exercícios SEMPRE 
responder à lápis). 
2,0 Fichas de o projeto ler é uma aventura. 
3,0. Paradidático: Fenômenos Químicos. 
3,0 Produtividade – Produção de texto propaganda.  

Artes 

04 a 08/11 

2,0 Caderno (Escrever à caneta preta– os títulos e palavras em destaques e na cor azul 
– textos e atividades/ Exercícios SEMPRE coloridos). 
2,0 livros (Realizar as correções da lousa e datar/ Exercícios SEMPRE responder à 
lápis). 
6,0 Produtividade trabalho manual: Página 77 Frotagem (Atividade em sala) 
10,0 – Xilogravura, realizar atividade em sala.  

Ciências 

04 a 08/11 

2,0 Caderno – (Realizar as correções da lousa e datar/ Escrever à caneta preta– os 
títulos e palavras em destaques e na cor azul – textos e atividades/ Exercícios SEMPRE 
responder à lápis). 
2,0 Livro- (Realizar as correções da lousa e datar/ Exercícios SEMPRE responder à 
lápis). 
3,0 Lista de exercícios: Criar e responder 10 perguntas para cada capítulo estudado – 
atividade em sala. 
3,0 – Trabalho em classe: https://www.youtube.com/watch?v=Mp-GRP-6Lj0 
 https://www.youtube.com/watch?v=qMY00cuPOz4 
(Assistir a videoaula e realizar em sala as descobertas das páginas 133e155) 
Eletricidade estática página 139.   

Religião 

04 a 08/11 

2,0- Livros (Realizar as correções da lousa e datar/ Exercícios SEMPRE responder à 
lápis) páginas 68 a 75 
3,0- Projeto PMDE Escolhas 
5,0 – Produtividade: Confecção em cartolina o desenho do novo lar celestial.  
 
 
 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp-GRP-6Lj0
https://www.youtube.com/watch?v=qMY00cuPOz4


 

 
 
 
 

História 

 

04 a 08/11 

2,0 – Resumo capítulo 10 em folha almaço.  
2,0 – Livro – (Realizar as correções da lousa e datar/ Escrever à caneta preta– os títulos 
e palavras em destaques e na cor azul – textos e atividades/ Exercícios SEMPRE 
responder à lápis). 
3,0 Lista de exercícios:  Criar e responder 10 perguntas para cada capítulo estudado – 
atividade em sala. 
3,0 – Trabalho em classe – Página 88 Principais problemas enfrentados pela população 
brasileira. 
 
 

Geografia 

04 a 08/11 

2,0 Caderno – (Realizar as correções da lousa e datar/ Escrever à caneta preta– os 
títulos e palavras em destaques e na cor azul - textos e atividades/ Exercícios SEMPRE 
responder à lápis). 
3,0 Lista de exercícios:  Criar e responder 10 perguntas para cada capítulo estudado – 
atividade em sala. 
3,0 – Trabalho em classe: Página 188- ficha de custo mensal.  

Matemática 

04 a 08/11 

1,0 Caderno – listas de exercícios, (Realizar as correções da lousa e datar/ Escrever à 
caneta preta– os títulos e palavras em destaques e na cor azul - textos e atividades/ 
Exercícios SEMPRE responder à lápis). 
1,0 Livro - (Realizar as correções da lousa e datar/ Exercícios SEMPRE responder à 
lápis) 
2,0 MMP Frações circulares, proporcionalidade  
3,0 Lista de exercícios:  Criar e responder 10 perguntas para cada capítulo estudado 
3,0 Produtividade: Torre de Hanói página 231  

Inglês 

04 a 08/11 

Produtividades do livro e caderno 

Música  

04 a 08/11 

Projeto Tocando Teclado.  

Os alunos também serão avaliados durante as aulas nas atividades do livro e 

estudo de Flauta. 

 

Critérios de 

avaliação de 

produtividades. 

Cadernos: conteúdos completos até a data solicitada, capricho, correções com 
datas e capa de abertura. 
Livros:  Correções, datas, vistos e conteúdos completos até a data solicitada. 
Lista de exercício: Em classe. Atividades realizadas após a data marcada, terão 
redução de 30% do valor total descriminado.  
Trabalhos/ projetos: capa, conclusão, bibliografia, conteúdo, estética e 
procedimentos. 
Todos os trabalhos apresentados após a data descrita terão redução de 30% do 
valor total.  
Todas as produtividades terão prazo máximo de recebimento até 14/11/2019. 
 


