
 

 

           Roteiro dos Simulados  
               I-Unidade    

Professor (a): Ana Paula Nunes                                                                      Série: 5ºAno           

Aluno: _________________________________________________Data: ____/____/____                                                                                              

   História  (22/02/21- segunda-feira)                Matemática  (23/02/21- terça-feira)              
 

 - Pré - história (Livro págs. 07 a 15)   
 

- A contagem do tempo (Livro págs. 23 a 29)  
 
- Os sujeitos da História (Livro págs.30 a 36) 

 
- Os primeiros habitantes do Brasil (Livro págs. 

37 a 45) 
 

 

- Ordens e classes (Livro págs.11 a 16) 

- Milhão (Livro págs.17 e 25) 

- Arredondando números (Livro págs.25 a 28) 

- Adição de números naturais (Livro págs. 33 a 

46) 

- Subtração de números naturais (Livro págs. 

47 a 55) 

   Ciências (24/02/21 - quarta-feira)   Português (25/02/21- quinta-feira)                   
  

- O universo (Livro págs. 07 a 19) 
 

- Sistema solar (Livro págs. 38 a 44) 
 

- Idade da Terra (Livro págs.45 a 52)  
 
- Camadas da Terra (Livro págs. 53 a 63) 

 
- Interpretação de texto  

-O alfabeto (Gramat. págs.07 a 14) 

- Emprego das letras maiúsculas e minúsculas 

(Gramat. págs.18 a 20) 

- Sílaba, número de sílabas e sílaba tônica 

(Gramat. págs.23 a 32) 

- Notações léxicas (Livro págs. 33 a 37) 

 Redação  (25/02/21 - quinta-feira) Geografia  (26/02/21- sexta-feira) 
  

Obs: Realizaremos pesquisas sobre a 

importância das frutas em nossa dieta.  
 
Orientações:  

-Fazer em cartolina, colar imagens das frutas 

que for citada na pesquisa.  
 
-Falar sobre o valor nutricional de 4 frutas que 

o aluno gosta de consumir.  
 

-Citar uma receita feita com alguma das frutas 
que foi apontada na pesquisa. 
  

 

 

- Terra: Mundo em que vivemos (Livro págs. 
07 a 16) 
- Coordenadas geográficas (Livro págs.17 a 

23) 
- Litosfera (Livro págs. 24 a 29) 

- Hidrosfera (Livro págs. 30 a 36) 
 
 Valor do simulado = 3,0  

Obs. Comunicamos que adotando as 

orientações e protocolos que preservem a 

saúde dos seus filhos e colaboradores,  
 os simulados serão realizados pelo Google 
forms, evitando assim a circulação de papel.  

    


