Olinda, 09 de março de 2017.
Srs. pais ou responsáveis

Com o objetivo de envolver os alunos no mundo da
aprendizagem e assim conseguir um bom resultado, estamos enviando
os assuntos e datas para as Provas Parciais da I Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.

24/03/17
(sexta-feira)








HISTÓRIA

A descoberta de ouro e de diamantes pp. 10 e 11
O controle sobre a região mineradora p. 12
Uma sociedade urbana p. 14
O trabalho nas minas p. 16
Religião e arte pp. 18 e 19
As revoltas coloniais p. 28
A corte portuguesa no Brasil p. 30

DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS PARCIAIS DA I UNIDADE
5os ANOS
20/03/17
(segunda-feira)

CIÊNCIAS

 Os fósseis e a história da vida
- Por que os dinossauros desapareceram? pp. 10 e 11
- Fósseis: evidências de vida do passado pp. 12 e 13
- Os fósseis fornecem informações p. 14
- História da vida na Terra p. 16
 Biomas brasileiros
- Principais biomas brasileiros p. 26
- Floresta Amazônica e Mata Atlântica pp. 28 e 29

22/03/17
(quarta-feira)

MATEMÁTICA

 Sistema de numeração decimal (classes e ordens, escrita dos numerais, valor
posicional)
 Estimativas
 Operações: nomenclatura; operação inversa
 Algoritmo da multiplicação e da divisão
 Raciocínio combinatório (multiplicação)
 Sistema de numeração romana
 Problemas matemáticos envolvendo as 4 operações

28/03/17
(terça-feira)









GEOGRAFIA

O continente americano pp. 10 e 11
A América do Sul pp. 12 e 13
Colonização de exploração e colonização de povoamento p. 18
As diversas paisagens do Brasil p. 22
A população brasileira: uma miscigenação de povos p. 24
A cultura brasileira: uma rica mistura de várias culturas p. 26
Brasil: um país de contrastes sociais p. 28
Estudar mapas: Continentes e Américas

28/03/17
(terça-feira)

INGLÊS

 “Countries and nationalities” pp. 6 a 13

30/03/17
(quinta-feira)









PORTUGUÊS

Formação de palavras por derivação, composição e redução pp. 16 e 17
Uso do por que, por quê, porquê e porque pp. 18 e 19
Interjeição pp. 26 e 27
Onomatopeias p. 36
Flexão do adjetivo, gênero e número pp. 38 e 39
Palavras terminadas em oso/ osa e esa pp. 40 e 41
Graus do adjetivo pp. 46 e 47
Comprimento e cumprimento pp. 48 e 49

Obs. As Provas Parciais serão realizadas em horário normal de aula.

A Coordenação.

