5º ANO B - CONTEÚDO PARA O ESTUDO
DAS AVALIAÇÕES DO BLOCO l
3 º TRIMESTRE!
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LÍNGUA PORTUGUESA:
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 Advérbios: Tipos e graus;
 Em duas palavras: Em frente, embaixo, em baixo, em
cima;
 Numeral: Cardinal, ordinal, multiplicativo,
fracionário e coletivo;
 As palavras: Meio e meia;
 Interpretação de texto e uso do dicionário.

 Advérbios: Tipos e graus;
 Em duas palavras: Em frente, embaixo, em baixo, em
cima;
 Numeral: Cardinal, ordinal, multiplicativo,
fracionário e coletivo;
 As palavras: Meio e meia;
 Interpretação de texto e uso do dicionário.

LIVRO DIDÁTICO páginas 182 até 227.
Obs.: Os conteúdos do caderno e atividades avulsas
devem ser estudados. Lembre-se de levar o dicionário.
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O ser humano e o espaço sideral;

Instrumentos de observação;
Um pouco de história;
Viagens espaciais;
Ser humano e saúde – Cuidando bem de si:

O esqueleto humano;
Mover o corpo;
A transmissão de doenças.

LIVRO DIDÁTICO páginas 118 até 147.
Obs.: O conteúdo do caderno deve ser estudado.

PRODUÇÃO TEXTUAL:
 Panfleto informativo (Objetivo, tipo de
linguagem, características);
 Cartaz (Características e gráfico visual do gênero);
Uso correto de parágrafo, travessão, pontuação,
ortografia e adequação à atividade.
Estudar páginas 114 e 115; 176 e 177 do livro didático,
mais as atividades práticas realizadas, trabalhos orais
e no caderno.
BOM ESTUDO!
PROFESSORA NOELLE.
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