ANO
HABILIDADE
ESCOLAR

5º ANO

5º ANO

EF05CI03

EF05CI04

DISCIPLINA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

OBJETOS DO CONHECIMENTO

UNIDADES
TEMÁTICAS

Ciências

Selecionar argumentos que justifiquem a importância da
manutenção da cobertura vegetal para a manutenção do
ciclo da água, a preservação dos solos, dos cursos de
água e da qualidade do ar atmosférico.

Propriedades físicas dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

Matéria e energia

Ciências

Propriedades físicas dos materiais
Identificar os principais usos da água e de outros materiais
Ciclo hidrológico
nas atividades cotidianas e discutir os possíveis problemas
Consumo consciente
decorrentes desses usos.
Reciclagem

Matéria e energia

Selecionar argumentos que justifiquem por que os
sistemas digestório e respiratório são considerados
corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo,
com base na identificação das funções desses sistemas.

5º ANO

EF05CI06

Ciências

5º ANO

EF05GE03

Geografia

5º ANO

EF05GE04

Geografia

Identificar as formas e funções das cidades e analisar as
mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas
pelo seu crescimento.
Reconhecer as características da cidade e analisar as
interações entre a cidade e o campo e entre cidades na
rede urbana.

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os sistemas digestório,
respiratório e circulatório

Vida e evolução

Território, redes e urbanização

Conexões e
escalas

Território, redes e urbanização

Conexões e
escalas

5º ANO

EF05GE08

Geografia

Analisar transformações de paisagens nas cidades,
comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e Mapas e imagens de satélite
imagens de satélite de épocas diferentes.

5º ANO

EF05GE09

Geografia

Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes
cidades, utilizando mapas temáticos e representações
gráficas.

Representação das cidades e do espaço
urbano

Formas de
representação e
pensamento
espacial
Formas de
representação e
pensamento
espacial

ANO
HABILIDADE
ESCOLAR

5º ANO

5º ANO

EF05HI03

EF05HI04

DISCIPLINA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

OBJETOS DO CONHECIMENTO

UNIDADES
TEMÁTICAS

Povos e culturas:
meu lugar no
mundo e meu
grupo social

História

Analisar o papel das culturas e das religiões na composição O papel das religiões e da cultura para a
identitária dos povos antigos.
formação dos povos antigos

História

Associar a noção de cidadania com os princípios de
respeito à diversidade e à pluralidade.

Cidadania, diversidade cultural e respeito
às diferenças sociais, culturais e
históricas

Povos e culturas:
meu lugar no
mundo e meu
grupo social

Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos
dos povos e das sociedades, compreendendo-o como
conquista histórica.

Cidadania, diversidade cultural e respeito
às diferenças sociais, culturais e
históricas

Povos e culturas:
meu lugar no
mundo e meu
grupo social

Justificar quem produz o texto e qual é o público-alvo,
analisando a situação sociocomunicativa.
Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.

Reconstrução das condições de produção
e recepção de textos
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto

Estratégias de
leitura
Estratégias de
leitura

Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado,
em segmento de texto, selecionando aquele que pode
substituí-lo por sinonímia no contexto em que se insere.

Reflexão sobre o léxico do texto

Estratégias de
leitura

Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto

Estratégias de
leitura

5º ANO

EF05HI05

História

5º ANO

EF05LP11

Português

5º ANO

EF05LP12

Português

5º ANO

EF05LP13

Português

5º ANO

EF05LP14

Português

5º ANO

EF05LP29

Português

5º ANO

EF05LP30

Português

Interpretar verbetes de dicionário, identificando a
estrutura, as informações gramaticais (significado de
abreviaturas) e as informações semânticas.
Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula,
dois-pontos.
Reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que
decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

Pontuação

Ortografia

Pontuação

Ortografia

ANO
HABILIDADE
ESCOLAR

5º ANO

5º ANO

5º ANO

5º ANO

EF05LP38

EF05MA03

EF05MA04

EF05MA05

DISCIPLINA

Português

Matemática

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da
narração: ambientação da história, apresentação de
personagens e do estado inicial da ação; surgimento de
conflito
ou obstáculo a ser superado; ponto máximo de tensão do
conflito; desenlace ou desfecho; discurso indireto e
discurso direto, determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o uso de variedades
linguísticas no discurso direto, quando for o caso.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos
expressivos

Identificar e representar frações (menores e maiores que a
Representação fracionária dos números
unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à
racionais: reconhecimento, significados,
ideia de parte de um todo, utilizando a reta
leitura e representação na reta numérica
numérica como recurso.

Matemática

Identificar frações equivalentes.

Identificar frações equivalentes.

Matemática

Comparar e ordenar números racionais positivos
(representações fracionária e decimal), relacionando-os a
pontos na reta numérica.

Comparação e ordenação de números
racionais na representação decimal e na
fracionária utilizando a noção de
equivalência

UNIDADES
TEMÁTICAS

Categorias do
discurso literário

Números

Comparação e
ordenação de
números
racionais na
representação
decimal e na
fracionária
utilizando a noção
de equivalência

Vida e evolução

ANO
HABILIDADE
ESCOLAR
5º ANO

5º ANO

5º ANO

EF05MA11

EF05MA15

EF05MA19

DISCIPLINA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Matemática

Resolver e elaborar problemas cuja conversão em
sentença matemática seja uma igualdade com uma
operação em que um dos termos é desconhecido.

Propriedades da igualdade e noção de
equivalência

Matemática

Interpretar, descrever e representar a localização ou
movimentação de objetos no plano cartesiano (1º
quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando
mudanças de direção e de sentido e giros.

Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1º quadrante) e
representação de deslocamentos no
plano cartesiano

Matemática

Medidas de comprimento, área, massa,
Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das
tempo, temperatura e capacidade:
grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura
utilização de unidades convencionais e
e capacidade, recorrendo a transformações entre as
relações entre as unidades de medida
unidades mais usuais em contextos socioculturais.
mais usuais

UNIDADES
TEMÁTICAS

Álgebra

Geometria

Grandezas e
medidas

