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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO
1º e 2º Semestres - 2017
Objetivo Geral da Recuperação  Recuperar o aluno quanto aos conteúdos (essenciais/ necessários) desenvolvidos
nas habilidades específicas de cada disciplina, visando aos objetivos propostos
para o ano e para a continuidade de estudos.
Ano /Série: 5º Disciplina: Ciências

Professor: Rodrigo Zani

 Dentre todas as habilidades trabalhadas no 1º e 2º semestres, seguem os conteúdos essenciais/ necessários para
os estudos de recuperação:
Unidade 1 – Conhecendo o Brasil
-Mata Atlântica
-Floresta Amazônica
-Caatinga
-Cerrado
-Pantanal
-Campos
-Desgaste do solo
-O solo e o cultivo de plantas
-Uso de agrotóxicos
Unidade 2 – Energia
-Formas de energia
-Energia luminosa
-A luz e as sombras
-Energia térmica e o calor
-Efeitos do calor
-Materiais condutores de calor
De onde vem a energia elétrica
-Energia elétrica no dia a dia
-Magnetismo
Unidade 3 – Universo
-O céu
-O Sistema Solar
-A Lua
A Terra se move
-O movimento de translação e o ano
-O movimento da Lua
-Instrumentos de observação
-Ideias de :Aristóteles, Copérnico e Galileu
Unidade 4- Ser humano e saúde
-Esqueleto humano
-Mover o corpo
-A transmição de doença
-As fases da vida
-A reprodução
-A gravidez e o nascimento
-Integração dos sistemas do corpo
-Funcionamento do sistema nervoso
-Proteção para o sistema nervoso
 Como estudar:
- Garantir 1h de estudo diariamente;
- Refazer as avaliações do 1º e 2º semestres;
- Refazer os exercícios do livro didático;
- Estudar pelo livro didático e pelo caderno.
 Material adequado para o estudo pessoal do aluno / Referências Bibliográficas
- Livro: Aprender juntos Ciências, 5º ano – Ensino Fundamental I. Editora SM
Instrumento de Avaliação da Recuperação  Valor: 100,0
Data da aplicação da prova: 13/12 (4ª feira).

