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5º A / B / C 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 

 

08/06 - 5º A 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Atividades Complementares 

Lição de casa: página 84 ex.4 

08/06 - 5º B 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Páginas 79 a 81 

Lição de casa: página 84 ex.4 

08/06 - 5º C 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Páginas 79 a 81 

Lição de casa: página 84 ex.4 

09/06 - 5º B 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Fazer ortografar páginas 81 e 82 

Lição de casa: página 85 - ex.6 

 

 

PROFESSORA: Milena Coelho                                  

 

Matéria: Língua Portuguesa                                        
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09/06 - 5º C 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Fazer ortografar páginas 81 e 82 

Atividades complementares 

Lição de casa: página 85 - ex.6 

10/06 - 5º A 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Atividades complementares 

Lição de casa: página 85 - ex. 6 

10/06 - 5º B 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Atividades complementares 

Lição de casa: página 86 - ex.7 

10/06 - 5º C 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Atividades complementares 

Lição de casa: página 86 - ex.7 

11/06 - 5º A 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Atividades complementares 

Lição de casa: página 86 - ex.7 
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11/06 - 5º B 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Atividades complementares 

12/06 - 5º A 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

12/06 - 5º B 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Atividades complementares 

12/06 - 5º C 

Clicar nos links para assistir a aula online 

Correção da lição de casa 

Atividades complementares 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


