Olinda, 21 de setembro de 2015.
30/09/15
(quarta-feira)

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 avaliações da III Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.
DATAS E ASSUNTOS DAS AVALIAÇÕES DA III UNIDADE










5os ANOS
28/09/15
(segunda-feira)



Lição 5 – “I’m hungry”
Lição 6 – “Always or never”

28/09/15
(segunda-feira)





MATEMÁTICA

Números decimais pp. 164 à 175
Medida de massa pp. 176 à 178
Medida de superfície pp. 180 à 184
Probleminhas com as 4 operações
Operação inversa das 4 operações
Expressão numérica com as 4 operações (com parênteses) no caderno

Leitura e interpretação de texto
Numerais pp. 168 e 169
Verbo: modo subjuntivo pp. 178 e 179
Palavras terminadas em -ice, -isse pp. 180 e 181
Verbo: modo imperativo pp. 192 e 193
Formas nominais do verbo pp. 194 e 195
Locução verbal pp. 200 e 201
Prefixo: des-, i-, im-, in-, ir- pp. 202 e 203

01/10/15
(quinta-feira)










CIÊNCIAS

Reprodução de plantas e animais pp. 104 e 105
As plantas se reproduzem pp. 106 e 107
Os animais se reproduzem pp. 108 e 109

02/10/15
(sexta-feira)

HISTÓRIA

Getúlio Vargas no poder pp. 96 e 97
O Estado Novo pp. 98 e 99
A construção da identidade nacional pp. 100 e 101
O rádio e a política pp. 102 e 103

29/09/15
(terça-feira)







INGLÊS

PORTUGUÊS

GEOGRAFIA

Sudeste: A região mais populosa e urbanizada pp. 104 e 105
Sudeste: O berço da indústria brasileira pp. 106 e 107
No Sudeste está o maior setor comercial e de serviços do país pp. 108 e 109
Estudar o mapa político da região Sudeste
Principais cidades do Sudeste têm sérios problemas pp. 110 e 111

Obs. Para as disciplinas de Música, Religião, Artes e Xadrez, são
realizadas atividades/ trabalhos durante a unidade.
Obs2. As avaliações serão realizadas em horário normal de aula.

A Coordenação.

