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Conteúdos ministrados até o momento no 5º ano
Português





















Interpretação de texto.
Letras e fonemas.
Consoantes mudas.
Encontro consonantal.
Encontro vocálico.
Classificação dos encontros vocálicos.
Sílaba tônica.
Classificação da sílaba tônica.
Classificação quanto ao número de sílabas.
Monossílabos tônicos e átonos.
Dígrafo consonantal
Dígrafo vocálico
Sinônimos
Antônimos
Homônimos
Parônimos
Uso do dicionário
Composição.
Decomposição de palavras
Matemática














Antecessor e sucessor
Números pares e ímpares
Sistema de numeração decimal ( classe dos milhões )
Composição e decomposição dos números em unidades
Valor absoluto e posicional
Multiplicação com dois algarismos no multiplicador
Divisão com dois algarismos no divisor
Ordem crescente e decrescente com uso dos sinais > e <
Problemas
As quatro operações
Nome dos termos das quatro operações
Tabuadas de x2 até x9.
Ciências





Recursos naturais renováveis e não renováveis
A água na natureza
Estação de tratamento de água.
História




Idade da pedra polida e
Idade da pedra lascada.



Geografia
Dinâmica populacional brasileira (quem somos e onde vivemos ).





















Português
Interpretação de texto
Letras e fonemas
Consoantes mudas
Encontro consonantal
Encontro vocálico
Classificação dos encontros vocálicos
Sílaba tônica
Classificação da sílaba tônica
Classificação quanto ao número de sílabas
Monossílabos tônicos e átonos,
Dígrafo consonantal
Dígrafo vocálico
Sinônimos
Antônimos
Homônimos
Parônimos
Uso do dicionário
Composição
Decomposição de palavras





Matemática
Antecessor e sucessor
Números pares e ímpares
Sistema de numeração decimal ( classe dos milhões )
Composição e decomposição dos números em unidades
Valor absoluto e posicional
Multiplicação com dois algarismos no multiplicador
Divisão com dois algarismos no divisor
Ordem crescente e decrescente com uso dos sinais > e <
Problemas
As quatro operações
Nome dos termos das quatro operações
Tabuadas de x2 até x9.
Ciências
A invenção do microscópio
As células
Vírus e bactérias







História
A história dos primeiros grupos humanos
Tempo histórico
Fontes históricas
Fatos históricos no tempo
Períodos históricos














Geografia







O território brasileiro
O continente americano
O Brasil nos hemisférios
A extensão territorial e os limites do Brasil
O Tratado de Tordesilhas
A divisão política do Brasil

