Olinda, 08 de abril de 2016.
Srs. pais ou responsáveis

25/04/16
(segunda-feira)

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 de unidade (P.U.) da I Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.







DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS DA I UNIDADE
o

5 ANO B
15/04/16
(sexta-feira)







PORTUGUÊS

Comprimento e cumprimento p. 48
Pronome possessivo pp. 60 e 61
Em cima, embaixo, em baixo pp. 63 e 64
Preposição e locução prepositiva pp. 68 e 69
Pontuação pp. 82 e 83
Letras: x, z, c, s, ç, ss, sc, sç, xc pp. 84 e 85

19/04/16
(terça-feira)

CIÊNCIAS

 Biomas: Caatinga e cerrado pp. 30 e 31
Pantanal e campos sulinos pp. 32 e 33
 Os recursos naturais pp. 44 e 45
 As atividades humanas p. 46
 Atividades bem planejadas pp. 48 e 49
 As populações tradicionais e a conservação da natureza p. 52

20/04/16
(quarta-feira)

INGLÊS

 Lição 1 – Países e nacionalidades
– Uso do I, she, he, they
– Where are you from
 Lição 2 – School subjects (matérias escolares)
– Questões com What
– Preposição de tempo (on/ at)

A corte portuguesa no Brasil p. 30
A independência do Brasil p. 32
O primeiro reinado pp. 46 e 47
Poucas mudanças sociais após a independência p. 48
O Período Regencial pp. 50 e 51

27/04/16
(quarta-feira)








GEOGRAFIA

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 pp. 26 e 27
Brasil: um país de contrastes sociais p. 28
A divisão política do Brasil pp. 40 e 41
A divisão regional do Brasil pp. 42 e 43
Estudar mapas (político e regional)

29/04/16
(segunda-feira)







HISTÓRIA

MATEMÁTICA

Medidas de tempo pp. 54 a 61
Medida de comprimento pp. 64 a 67 (perímetro)
Divisão pp. 68 a 73 (divisão por 10)
Dinheiro brasileiro p. 80
Problemas com as 4 operações
Operação inversa

Obs. Para as disciplinas de Religião, Artes e Xadrez, serão
realizados trabalhos.
Obs2. As provas serão realizadas em horário normal de aula.

A Coordenação.

