
 

Diretrizes Curriculares – 5º Ano 

Língua Portuguesa 
1. Leitura de textos diversificados: informativos, científicos, jornalísticos, literários, narrativos, poéticos 

práticos (fins comunitários).  
2. Leitura de outras linguagens (extra-verbais): ilustração, gestos, expressões faciais, pinturas. 
3. Observação de fatos, idéias, personagens, vocabulários.  
4. Leitura de relatos históricos, textos de enciclopédias, verbetes de dicionário, textos expositivos de 

diferentes fontes (fascículo, revistas, livros de consulta, didáticos, etc)  
5.  Narrativa a partir de relatos orais, histórias lidas, ouvidas e histórias em quadrinhos. Anotações de 

informações de textos e experiências realizadas.  
6. Produção de quadrinhos, canções, adivinhações de caráter lúdico ou poético, bilhetes, cartas. 
7. Produção de textos informativos, jornalísticos, ficcionais, poéticos.  
8. Gramática  

 Ordem alfabética - uso do dicionário 

 Encontros vocálicos e consonantais  

 Letras e fonemas  

 Números de sílabas  

 Dígrafos  

 Sílaba tônica  

 Acentos gráficos e sinais de pontuação 

 Substantivos (simples, compostos, primitivos, derivados, coletivos, comuns e próprios, gênero, 
número e grau)  

  Adjetivos (gênero, número e grau) 

 Artigos  

 Numeral  

 Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos) Verbos (ação, 
fenômeno, estado)  

 Formas nominais (gerúndio, particípio e infinitivo)  

 Modos (indicativo, subjuntivo, imperativo) Verbos auxiliares (ter, haver, ser, estar) Advérbios  

 Preposições  

 Interjeições  

 Sujeito e predicado  

 s/ss, x/ch, sons do x, r-rr, por que/por quê/porque/porquê, am-ão, verbos terminados por: 
em/êem/êm, mau/mal 

 Análise morfológica (simplificada)  

 Conjunção (noção)  

 Concordâncias verbal e nominal  

 Tipos de frases  

 Análise morfológica (simplificada)  

 Conjunção 

 Concordâncias verbal e nominal  

 Tipos de frases  

Matemática 
1. Números e numerais 

 Sistema de numeração decimal  

 Expressões numéricas  

 As quatro operações fundamentais Múltiplos e divisores  

 Números fracionários  

 Números decimais  
2. Geometria  

 Sólidos geométricos  

 Retas paralelas, concorrentes e perpendiculares  

 Simetria  

 Ângulos  

 Polígonos, triângulos e quadriláteros Área  

 Semelhança  

 Circunferência  

 Segmento de reta, reta e semi-reta Perímetro  



3. Medidas  

 Medidas de comprimento, massa, capacidade e tempo  

 Medidas de superfície e de volume  
4. Estatística  

 Pesquisa  

 Coleta de dados Tabulação  

 Gráficos de barras e de setores  

 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos Porcentagem  
5. Probabilidade 

Ciências 
1. Por dentro do corpo humano  
2. Qualidade de vida e bem-estar  
3. Questões de saúde  
4. Alimentação saudável  
5. Energia e vida  
6. Eletricidade e magnetismo  
7. Planeta Terra  
8. Investigando o passado  
9. Meio ambiente: Problemas e soluções  
10. Referências bibliográficas  

Geografia 
1. Aspectos naturais do Brasil 

 Muito mais água que terras emersas  

 Estamos no hemisfério sul  

 Brasil: um país latino da América do Sul  

 Os pontos extremos  
2. Relevo do Brasil 

 Formadores e modificadores do relevo 

 Vantagens das variações do relevo  

 Alguns destaques do relevo brasileiro  
3. As águas do meu Brasil  

 Rios  

 Bacias hidrográficas do Brasil  

 Aproveitamento dos rios  

4. País tropical 

 Tempo?  

 Clima?  

 Importância do clima e do tempo  
5. Vegetação do Brasil  
6. Fauna e Flora 
7. As grandes regiões brasileiras  
8. Região Norte 
9. Região Nordeste  
10. Região Centro-Oeste  
11. Região Sudeste 

12. Região sul  
13. Natureza e vida  

História 
1. Formação e história da sociedade brasileira  
2. Aspetos culturais e aspectos físicos  
3. Formadores da população brasileira  
4. Herança cultural dos: índios, colonizadores portugueses negros e imigrantes  
5. Portugueses começaram a explorar a terra e os índios  
6. O massacre dos índios  
7. Colonização  
8. A cana de açúcar no Nordeste  
9. Escravos: como pagamento pelo trabalho  
10. Palmares: símbolo da resistência dos negros  
11. Capitanias hereditárias e governos gerais  
12. Bandeirantes: em busca de ouro e de índios  
13. Mineração: uma procissão para as minas de Minas Gerais  
14. Tiradentes: Inconfidência Mineira  
15. Independência do Brasil 

Principais Eventos/Projetos 2011  
1. DDE - Dia do Encontro 
2. Festa Junina  
3. Dia da Família 
4. Semana da Criança  
5. Mostra Cultural  
6. Campanha da Fraternidade 
7. Superação  

8. Valores no Cotidiano Escolar 
9. Lego Education 
10. Mãos Unidas 
11. Ciranda da Leitura 
12. Educação Financeira 
13. Identidade Lassalista 
14. E outros de acordo com conteúdos e interesses. 


