Conteúdo da CFS
Português - 5º Ano
- Entre os demais conteúdos nesta disciplina, para sua CFS considere os seguintes conteúdos e a partir deles
sua aplicação e significado no seu contexto:
►Comunicação e expressão: Registrar de modo prático como a linguagem oral e escrita faz parte da sua
vida, registre como os diversos “blocos” de palavras estudados contribuíram para enriquecer a construção de
seus pensamentos e ideias. Enfatize o valor da linguagem na criação do homem e no relacionamento com o
seu criador.
►Domínio da Gramática
Morfologia: O Estudo das Classes de Palavras da nossa língua (formação e características)
1. Substantivos – Relate os substantivos mais usados por você no seu cotidiano classifique-os.
- Definições e classificações
- Flexões: Gênero; Número (singular ou plural); Grau (aumentativo ou diminutivo).
Aplicações: Identifique o maior de todos os substantivos e descreva a importância dele em sua vida. Você
sabe da história do nome de alguma coisa? Qual a história do seu nome?
2. Adjetivos
- Definições e classificações: adjetivo pátrio, locução adjetiva;
- Flexões: Gênero; Número: singular ou plural; Grau: comparativo (superioridade, igualdade e inferioridade),
superlativo.
- Aplicações: Faça uma aplicação listando algumas características de Cristo e destaque quais delas vocês
mais se identifica e almeja tê-las expressas no seu caráter. Descreva as suas caraterísticas internas e externas
traçando um gráfico T.
3. Artigos
- Definições e Classificações: definidos e indefinidos;
- Flexões: gênero (masculino ou feminino), número (singular ou plural).
Qual relação os artigos possuem com os nomes (substantivos)? Demonstre isto.
4. Numerais
- Definições e Classificações: cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos;
- Aplicações: Faça um breve inventário de tudo o que seus pais têm confiado a você enumerando, ordenado e
classificando pelo modo que você usa cada objeto. Escolha um algarismos para relaciona-lo biblicamente a
sua vida, não se esqueça de mencionar como você habitualmente faz a aplicação dele e a referencia do texto
bíblico.
5. Pronomes
- Definições e Classificações: pessoal (caso reto, oblíquo e tratamento), possessivo, demonstrativo,
interrogativo e o emprego correto dos pronomes.
- Aplicações: Quais as substituições relevantes já ocorreram ao longo dos relatos bíblicos? Escolha uma e
descreva de que modo elas atingem a sua vida. Você aceita ou concorda com estas substituições?
De modo criativo escreva um verso ou um pequeno paragrafo usando o máximo de pronomes que você
conseguir, o grande desafio será deixar claro a quem ou a qual substantivo está se referindo os pronomes.
6. Verbos
- Definições; Principais conjugações: ar, er e ir;
- Os tempos: passado, presente e futuro e suas variações.
- Aplicação: No seu ministério aqui na Terra Cristo realizou diversas ações que demostraram o real
significado do verbo amar. Escolha um texto bíblico que mais lhe comunica o amor Dele por você, em
seguida escreva como você tem correspondido a este amor.
- Apresente as suas ações através da descrição de sua rotina semanal ou de uma atividade específica. Analise
se você tem realizado tudo de modo ordeiro e eficiente.
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7. Advérbio
- Definições e Classificações: modo, lugar, intensidade, tempo, afirmativo, negativo e dúvida.
- Escolha uma das classificações do adverbio ou as expressões da locução adverbial e crie frases referentes à
sua sala de aula, a escola, a sua família ou a você mesmo.
►Produção de Texto – a função social do texto e do domínio da gramática
Construa um texto pondo o seu conhecimento gramatical em prática, expressando suas ideias e pensamentos
de maneira clara. Para isso, escreva texto narrativo endereçado para um dos personagens dos livros estudados
no nosso programa de leitura literária ao longo do ano. Se preferir, você poderá também escrever para um
colega descrevendo os personagens. (quem é ele, como ele é, de que ele gosta o que você aprendeu com ele e
etc.) Observe a estrutura de começo, meio e fim.

Observações gerais:
1. Não se esquecer de definir a disciplina e apresentar o seu propósito geral;
2. Procurar sempre apresentar cada assunto em uma sequência lógica (conectados um ao outro);
3. Incluir sempre as aplicações que deram significado aos assuntos estudados; já sugerimos algumas,
porém você é livre para colocar a sua vivência para cada um deles;
4. Verificar princípios que poderão ser identificados em cada um dos assuntos estudados;
5. Quando necessário, procure utilizar algum recurso lúdico para apresentação de algum assunto.
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Conteúdo da CFS
Matemática - 5º Ano
- Entre os demais conteúdos nesta disciplina, para sua CFS considere os seguintes conteúdos e a partir deles
sua aplicação e significado no seu contexto:
►A linguagem numérica: Exemplificar como a linguagem numérica este presente na Criação. Registrar
como a linguagem matemática faz parte de sua vida descrevendo a necessidade dominar quantidades,
administrar o mundo natural e ordenar o que nos cerca. Como tudo isto faz parte do propósito original de
Deus do homem ser mordomo da Sua criação.
►Números racionais: fracionário e decimais (definições, utilização e representação destes números).
- Números Racionais Fracionários (frações)
- Noção de fração, representação e comparação.
- Operações com frações: Adição de frações (simplificação ao mesmo denominador)
- Subtração de frações
- Multiplicação e divisão de frações
- Cálculo do valor desconhecido e problemas envolvendo operações com frações
- Números Racionais Decimais
- Definição, QVL, números menores que a unidade;
- Operações com os números decimais: Adição (algoritmo)
- Subtração de números envolvendo números decimais
- Multiplicação e divisão com números racionais decimais
- Cálculo do valor desconhecido e problemas envolvendo operações com números decimais
- Expressões numéricas
- Operadores e procedimentos (sequência de resolução – princípio da hierarquia entre operações)
- Problemas reais envolvendo as quatro operações com os números decimais para encontrar solução.·.
►Introdução a Geometria
Noções de geometria: a linguagem da representação dos objetos no espaço
- Entes geométricos: ponto, reta e plano.
- Linhas curvas e retas / abertas e fechadas
- Figuras geométricas
- Figuras planas e os sólidos
- Principais polígonos.
►Aplicações
Registrar como a linguagem matemática faz parte de sua vida descrevendo a importância dos numeros
racionais e fracionários, assim como o uso diário da geometria.

Observações gerais:
1. Não se esquecer de definir a disciplina e apresentar o seu propósito geral;
2. Procurar sempre apresentar cada assunto em uma sequência lógica (conectados um ao outro);
3. Incluir sempre as aplicações que deram significado aos assuntos estudados; já sugerimos algumas, porém
você é livre para colocar a sua vivência para cada um deles;
4. Verificar princípios que poderão ser identificados em cada um dos assuntos estudados;
5. Quando necessário, procure utilizar algum recurso lúdico para apresentação de algum assunto.
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Conteúdo da CFS
Ciências 5º Ano
- Entre os demais conteúdos nesta disciplina, para sua CFS considere os seguintes conteúdos e a partir deles
sua aplicação e significado no seu contexto:
► Criação: Faça um paralelo entre as duas abordagens gerais acerca da criação do mundo e da existência da
vida na Terra (evolucionismo e criacionismo).
►Origem da Terra e do sistema solar
Sistema Solar
- Como o sistema solar é citado na Bíblia e de que modo ele nos ensina sobre governo.
1. O funcionamento do Sistema Solar
► A Terra como planeta:
- Descreva a origem da Terra de acordo com os relatos bíblicos e a teoria do criacionismo.
1. Características Gerais
2. Movimentos: Rotação e Translação / O Ano e suas Estações
4. O seu interior: crosta, manto e núcleo.
5. As forças e energias que atuam na Terra:
 a gravidade,
 o calor (combustão),
 o magnetismo;
 a eletricidade.
►Componentes Inanimados do planeta
- Neste ano foi enfatizada a influência destes componentes para a garantia da vida no planeta. Como a vida
se estrutura e se desenvolve na terra a partir dos elementos inorgânicos básicos (água, solo e ar). Busque os
princípios rudimentares de cada assunto e relacione também a sua vida.
Hidrosfera
1. Características; Composição;
2. Estados físicos; A água e sua relação com a vida no planeta (plantas, animais e o homem)
3. O Ciclo da água; como poderoso processo de filtragem (reciclagem) natural da água do planeta;
4. Utilidades; utilização responsável deste recurso natural.
5. A contaminação da água e suas consequências.
Atmosfera
1. Propriedades; características das camadas: Exosfera, Ionosfera, Mesosfera, Estratosfera;
2. O ar e a respiração – o ar como transporte do gás da vida (oxigênio)
3. Movimento das massas de ar - Tipos de Vento;
4. Utilidades e principais instrumentos;
5. Uma cultura de preservação do ar e os problemas da poluição.
Litosfera
1. Características erais; Camadas; os Tipos de solo e sua utilidade;
2. O uso adequado e responsável do solo;
3. Formas de preservação.
Enriqueça o seu trabalho acrescentando experiências ou textos científicos. Se possível, pesquise a biografia
de algum cientista e cite as contribuições dele para preservação ou aprofundamento do conhecimento e das
ciências naturais.
Observações gerais:
1. Não se esquecer de definir a disciplina e apresentar o seu propósito geral;
2. Procurar sempre apresentar cada assunto em uma sequência lógica (conectados um ao outro);
3. Incluir sempre as aplicações que deram significado aos assuntos estudados; já sugerimos algumas, porém
você é livre para colocar a sua vivência para cada um deles;
4. Verificar princípios que poderão ser identificados em cada um dos assuntos estudados;
5. Quando necessário, procure utilizar algum recurso lúdico para apresentação de algum assunto.
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Conteúdo da CFS
História - 5º Ano
- Entre os demais conteúdos nesta disciplina, para sua CFS, considere os listados abaixo e a partir deles sua
aplicação e significado no seu contexto:
Definir a disciplina e apresentar o seu propósito geral
- Explique com as suas próprias palavras o que significa “história providencial” e narre a sua historia de vida
evidenciando a provisão de Deus em fotos marcantes vivenciado por você.
A História do Brasil em quatro momentos – Brasil nativo e Brasil colônia. O Império e a República.
A História do Brasil – De modo criativo destaque as evidências da história providencial nas narrativas
históricas da nossa nação.
► 1º momento: Brasil Nativo
 Encontros dos indivíduos de culturas diferentes;
a) Os primeiros habitantes da américa: Os índios;
c) Sabendo como os índios chegaram aqui – a teoria do monogenismo e do poligenismo;
d) As grandes navegações e as navegações portuguesas; tratado de Tordesilhas;
e) O encontro entre as duas civilizações (europeus e índios)
● Considerar as várias tentativas da chegada do evangelho ao Brasil (ventos de liberdade e salvação)
f) Panorama geral da Europa nos anos de 1500 DC(grandes mudanças em diferentes aspectos)
►2º momento: O Brasil colônia:
a) A colonização (as primeiras expedições e sua função)
b) Expedições Exploradoras; guarda-costas; colonizadora;
c) As capitanias hereditárias: primeira tentativa de se estabelecer o domínio do Brasil;
d) O governo geral (os primeiros governadores-gerais);
e) As invasões na costa brasileira (Francesas e Holandesas)
f) A expansão do território brasileiro (entradas e bandeiras)
g) As revoltas coloniais e o anseio de Independência do Brasil (nativistas e emancipacionistas)
►3º momento: O Brasil Império:
Alguns eventos que antecederam a mudança do sistema de governo do Brasil Império:
a) Influencias de Napoleão Bonaparte (bloqueio continental) e a viagem da corte para o Brasil
b) A corte no Rio de janeiro; A crise no sistema colonial;
c) A volta da família real para o Brasil e as tentativa de recolonização;
d) a proclamação da Independência
● O primeiro reinado (com D.Pedro I)
●Período Regencial;
a) regência trina provisória e a regência trina permanente
b) Algumas revoltas do período
● Segundo reinado (com D.Pedro II) – principais características e eventos significativos
a) A primeira constituição do Brasil (1822 primeiro reinado)
b) A pessoa de D. Pedro II – seu caráter e suas aspirações
c) As leis: Eusébio de Queiroz (segundo reinado) e A lei do sexagenário / lei Áurea
d) A queda da monarquia e o fim do Império
►4ª momento: Brasil República:
●O governo provisório / O governo da República velha
●O governo da República nova dividido em três (governo provisório, constitucional e estado novo)
● O governo da República contemporânea que se divide em dois períodos (militares e democráticos)
De que forma os eventos históricos passados da nação brasileira podem contribuir para a nossa história
futura. Como a nossa história aponta para a causa de algumas de nossas dificuldades de hoje como nação.
Obs.: Incluir as aplicações que deram significado aos assuntos estudados e procurar apresenta-los em uma
seqüência lógica(conectados). Verificar princípios que poderão ser identificados em cada um dos assuntos
principais. Procure utilizar algum recurso lúdico para apresentação geral do assunto.
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Conteúdo da CFS
Geografia - 5º Ano
Entre os demais conteúdos, destacamos o principal em Geografia: O governo de uma nação, suas divisões e
funcões. Principais características geomorfológicas do país.
►Geografia: Definir a disciplina e apresentar o seu propósito geral;
– Como podemos relacionar a disciplina de Geografia a Deus? Pesquise nos relados bíblicos sobre a criação
do espaço geográficos, as primeiras cidades e confira no que eles podem ser relacionados à nossa realidade
territorial brasileira. Procure fazer uma relação entre a estruturação familiar e a estrutura da nação.
►Principais Fundamentos de Governo do Brasil:
Da mesma maneira que se estrutura uma família, se estrutura uma cidade ou nação. O fundamento do seu
governo é sempre o mesmo, assim, para nossa nação veremos:
1. Autoridade: Busque sempre relacionar o fluxo da autoridade de Deus à nação brasileira.
Principais Personagens: A distribuição dos poderes no Brasil, sua organização, contribuições e
responsabilidades: os três poderes.
a) poder Executivo;
b) Poder judiciário;
c) Poder legislativo;
2. As Leis: Faça uns comparativos da lei brasileira com a lei moral de Deus.
- Hierarquia das leis
- A constituição: Lei maior – A constituição brasileira: características gerais;
- As demais leis (código penal, código civil, etc.).
3. Território (a geografia física): Norteie a sua descrição territorial da nossa nação valorizando e definindo
algumas ações praticadas para preservar e enriquecer o domínio territorial.
a) Localização - Limites – Divisões: regiões e estados
b) Geografia física:
b.1. Hidrografia: as águas do Brasil, suas bacias hidrográficas;
b.2. Relevo: principais relevos brasileiros (as riquezas minerais e potencial turístico)
b.3. Clima; principais climas – inclusive o que predomina na nossa região;
b.4. Flora (vegetação)
b.5 Fauna (potencial agrícola e pecuária)
c) População: formação, características, distribuição e crescimento.
d)Atividades humanas e sua relação com o espaço geográfico: cultura, religião, economia, comércio,
indústria, lazer, turismo, transportes, agricultura, comunicação, etc.
► Aplicações: Pesquise poemas, letras de hinos ou textos científicos que se referem ao território brasileiro.
Se possível produza um texto, um poema ou escreva uma redação descrevendo o nosso território.
- Como o conhecimento do lugar em que moramos afeta a nossa vida? Que aspecto natural ou organizacional
do nosso país lhe chamou a atenção? Destaque uma particularidade do nosso país que não encontramos em
nenhum outro lugar do mundo.
- Sendo a criação obra das mãos de Deus e todos os fatos decorrentes em nossa vida também se dão sob a
permissão divina, reflita e registre algumas razões pelas qual Deus te fez nascer no Brasil. Já pensou sobre
isto? Isto faz algum sentido para você ser brasileiro?

Obs.: Incluir as aplicações que deram significado aos assuntos estudados e procurar apresenta-los em uma
sequência lógica (conectados). Verificar princípios que poderão ser identificados em cada um dos assuntos
principais. Procure utilizar algum recurso lúdico para apresentação geral do assunto.
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Conteúdo da CFS
Inglês 5ºAno
- Entre os demais conteúdos nesta disciplina, a ênfase dos assuntos prevista para a CFS e a aplicação prática
deve seguir os seguintes pontos:
1. Propósito da Língua Inglesa
A importância de estudar Inglês – Busque deixar registrado o valor de se estudar outro idioma; como a
língua inglesa faz parte do seu vocabulário e quais as facilidades e dificuldades em tomar domínio deste
idioma (pronúncia ou a escrita)
O propósito vertical e horizontal para a linguagem
A torre de Babel e o surgimento das línguas - Busque os registros bíblicos, transcreva os momentos
relevantes que denotam o surgimento de diferentes línguas, escreva a sua opinião e ilustre.
Gramática associada – Estudo do verbo To be
Relacione o verbo To be correto para cada pronome pessoal e com esta estrutura, construa frases simples.
- Pronomes Pessoais - ( I, You, He, She, It, We, You, They)
- Verbo To Be (am, is, are)
2. Corpo Humano – Relate informações bíblicas sobre a criação do homem. Você se vê como obra prima da
criação de Deus? Construa o seu gráfico T e escreva um verso, um poema ou um texto descrevendo o modo
maravilhoso que você foi formado. Ou se preferir, como os seus pais cuidam de você, ou ainda, o que é ser
criança; entre outros.
Destaque o uso adequado das roupas de acordo com o ambiente.
Vocabulário e expressões pertinentes
Vestimentas: Elas refletem um pouco da nossa personalidade. Devemos tomar cuidado na maneira de como
nos vestimos e nos guardar. Vocabulário relacionado.
3. Alimentos – Descreva a importância de se adquirir hábitos alimentares saudáveis e a higienização dos
mesmos. Relembre que ser grato e não desperdiçar comida é uma virtude. Gramática associada e
Vocabulário e expressões pertinentes.
4. Vizinhança - Que tal mapear o lugar em que você vive, apontando os comandos para que alguém ou você
mesmo se localizar? Relate o valor de se viver em comunidade e a preciosidade de cativar os
relacionamentos com os vizinhos.
Discrição do quarteirão de sua casa. Nome dos estabelecimentos comerciais.
Comandos de lugar e preposições (in front of, next, turn left, turn right, beetwen…)
5. Os Dez Mandamentos – Memorize Os Dez Mandamentos e descreva situações em que os Mandamentos
norteia as suas decisões.
Trabalhar o vocabulário em Inglês
Aplicação prática dos mandamentos
Descreva como os conteúdos acima contribuíram para o seu crescimento acadêmico e de que modo às
verdades contidas neles pode ser aplicada em sua vida.
Obs.: Não se esquecer de definir a disciplina e apresentar o seu propósito;
Incluir as aplicações que deram significado aos assuntos estudados e procurar apresentá-los em uma
sequência lógica (conectados). Verificar princípios que poderão ser identificados em cada um dos assuntos
principais. Procure utilizar algum recurso lúdico para apresentação de alguns assuntos, quando necessário.

©ImagoDei 2013

Orientações para CFS

5º ano

