5º ANO
10/12
(quinta-feira)
Português

11/12
(sexta-feira)
Ciências
Inglês

12/12
(sábado)

14/12
(segunda-feira)

Matemática

História junto com Geografia

Português: Leitura e interpretação de texto; Gênero conto; Elementos da narrativa; Paragrafação; Advérbios;
Texto literário e não-literário; Conectivos.
Matemática: NÚMEROS DECIMAIS E NATURAIS; PORCENTAGEM.
História e geografia: Leitura e interpretação de texto; Setores da economia dentro dos Continentes Asiáticos
e Oceania; Relevo, vegetação e cultura, da Oceania e Continente Asiático; Países dos continentes Asiático e
Oceania.
Ciências: Formas de energia; Transformações de energia; Propriedades dos materiais; Energia térmica e
calor; Efeitos do calor; Materiais condutores de calor; Energia elétrica no dia a dia.
Inglês:
Unit 7 Vocabulary: ilnesses, sore throat, earaches, toothache, earache, cough, fever, cold, headache.
How do you feel? I have a ...
Stay in bed, go to the doctor,go to the dentist, take medicine. When I have a ....
Tastes, tongue, sour, salty, sweet.
Unit 8 Vocabulary: visit a museum, go to the beach, meet Friends, eat at a restaurant, go shopping, go on a
boat ride, have a picnic... What do you like doing on vacation? I like visit... Do you like... Yes, I do! No, I don’t!
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