COLÉGIO ROGACIONISTA - BRASÍLIA
Recredenciado pela Portaria nº 32 de 11/3/2015 – SEE/DF – CNPJ Nº 83.660.225/0003-63
MANTENEDOR: Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social - AREAS

Informativo nº 034/2017 - NI
Brasília, 13 de novembro de 2017.
Assunto: Prova - Roteiro para estudo - 5° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana das provas do 4º bimestre, que ocorrerá do dia 20 de novembro ao dia 24 de
novembro de 2017.
Roteiro para estudo – 5° ano
4° Bimestre

- Porcentagem (Págs.237 a 243).
- Números decimais – Inteiros e décimos (Págs. 294 e 295).
- Centésimos (Págs. 298,299, 300).
- Milésimos (Págs.302 e 303).
Matemática
- Comparação de números decimais (Págs. 304 e 306).
20/11
- Divisão não exata de números naturais: resultado na forma de número decimal (Págs. 307 e
308).
- Operação com números decimais (Págs. 316 a 317).
Fontes de estudo: caderno e livro didático.
- A vida nos dias atuais, globalização (Págs. 147 a 149) e caderno.
- Tipos de famílias e regras de convivência (Págs.150 a 153).
História
- Cidadania (Pág.151 )e caderno
21/11
- Um povo em festa, folclore (Págs.154 a 159).
Fontes de estudo: Livro didático e caderno.
- Tempos Modernos: Conhecimento científico e tecnológico (Págs. 160 a 164).
- Nós, os carros e a qualidade do ar (Pág.165).
Ciências
- As fontes de energia (Págs. 166 a 169).
22/11
- Vamos ver de novo ( Págs. 170 a 173).
Fontes de estudo: Livro didático, caderno e folhas xerocopiadas.
- O Brasil em verso e prosa.
Geografia
- O Brasil em canção (Págs.158 e 159).
23/11
- O Brasil na literatura (Págs. 160 a 164).
Fontes de estudo: Livro didático e caderno.
- Peça Teatral: leitura e interpretação textual (Págs. 288 a 298).
- Vocativo (Págs. 304 a 306).
Língua Portuguesa
- Interjeição (Págs.307 e 308).
24/11
- Uso de “por que”, “por quê”, “porque” e “porquê”: registro no caderno.
- Uso das palavras: “mas”, ”mais”, “más”, “mau” e “mal”: registro no caderno.
Fontes de estudo: Livro didático, livro de atividades, caderno e folhas xerocopiadas.
Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação, junto à secretaria do Colégio, em um prazo
máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação. Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$
44,00 (quarenta e quatro reais), o(a) aluno(a) que apresente atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no Guia do
Aluno, página 21).

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.
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