Olinda, 26 de setembro de 2016.
11/10/16
(terça-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 provas parciais da III Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.
DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS PARCIAIS DA III UNIDADE
o

5 ANO C
05/10/16
(quarta-feira)







Dutra e o retorno de Vargas pp. 114 e 115
Modernizar o Brasil p. 116
O Brasil em crise pp. 118 e 119
Parque Indígena do Xingu pp. 120 e 121
Os militares no comando do país pp. 130 e 131
O crescimento das cidades e das indústrias p. 132

07/10/16
(sexta-feira)









PORTUGUÊS

Gênero textual – Conto/ História em quadrinhos
Leitura e interpretação de texto
Modo Imperativo pp. 192 e 193
Formas nominais do verbo pp. 194 e 195
Locução verbal pp. 200 e 201
Advérbio e locução adverbial pp. 218 e 219
Mal e mau pp. 220 e 221
Verbo haver pp. 226 e 227

10/10/16
(segunda-feira)







HISTÓRIA

INGLÊS

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

13/10/16
(quinta-feira)






Os seres vivos se reproduzem pp. 104 e 105
As plantas se reproduzem pp. 106 e 107
Os animais se reproduzem p. 108
A puberdade p. 118
Homens e mulheres pp. 120 e 121

18/10/16
(terça-feira)









CIÊNCIAS

MATEMÁTICA

Medida de massa pp. 176 à 178
Medida de superfície pp. 180 à 183 (área e perímetro)
Medida de capacidade pp. 194 à 196
Múltiplos de um número pp. 197 e 198
Frações equivalentes pp. 200 à 203
Comparação de frações com denominadores diferentes pp. 206 e 207
Adição e subtração com denominadores diferentes pp. 208 à 211
Problemas envolvendo as 4 operações

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

GEOGRAFIA

O Sudeste é a região mais populosa e urbanizada pp. 104 e 105
O Sudeste é o berço da indústria brasileira p. 106
No Sudeste está o maior setor comercial e de serviços do país p. 108
Principais cidades do Sudeste tem sérios problemas pp. 110 e 111
A influência europeia na Região Sul pp. 122 e 123
Estudar o mapa da Região Sudeste

A Coordenação.

