
 

5ª Série em Resumo     
 
Leitura- Na quinta série você vai ler para se divertir, ler para ser informado, e ler para se inspirar. 
Sim, livros podem fazer isso! Não podem? NÓS AMAMOS LER e você também vai  (se você não já 
ama ler). Nossas salas de aula estão repletas de livros. Esteja preparado; este ano você vai fazer muita 
leitura independente na escola e em casa e compartilhar seus pensamentos com parceiros, professores, 
pais, clubmates, e autores. 
 
Escrita - Este ano você vai continuar a desenvolver a sua voz de redator através de narrativa e 
redação, e escrita informativa . Além disso, você será introduzido na pesquisa escrita, uma 
preparação tão importante para o ensino médio. Você vai ganhar competência em tomar notas e 
escrever com clareza sobre o que você leu com suas próprias palavras. Poesia também será um 
aspecto fundamental da nossa expressão literária ao longo do ano. 
 
Matemática: Você vai ganhar proficiência sólida na quinta série em matemática, especialmente 
em frações, decimais, divisão e medidas. Aqui está o segredo para o sucesso:Saiba que o seu 
cérebro realmente cresce quando você comete erros, então esperamos que você faça muitos deles! 
Também ensinaremos você a estudar matemática de maneiras novas e diferentes do que você está 
acostumado! 
 
Estudos Sociais / História - E pluribus unum ~ Dentre muitos outras. Essas são palavras que 
você conhecerá e explorará este ano. Começamos com o crescimento e desenvolvimento das 13 
colônias inglesas, a guerra pela independência e a fundação de uma nova nação. Aprendemos 
como 13 estados cresceram 50, a luta pela escravidão, a Guerra Civil e o movimento pelos 
direitos civis cem anos depois. Aqui está um pequeno segredo, mas não se espalhe muito. (A Sra. 
Hoehlein ama desesperadamente a história e costumava desejar ter nascido nos tempos coloniais 
quando tinha a sua idade). 
 
Ciência - Na quinta série você se envolve ativamente em observação e experimentação científica. 
A ciência será uma experiência envolvente e colaborativa onde você desenvolverá modelos de 
todos os tipos para demonstrar suas ideais. Vamos começar o ano aprendendo sobre a água da 
Terra e aplicar nosso conhecimento projetando e testando os filtros de água! Em seguida, nos 
moveremos para nossas unidades de ecossistemas, Terra, Sol, Lua e Gravidade. Também 
aprenderemos sobre compostagem e realizaremos alguns experimentos muito interessantes à 
medida que aprendermos sobre os estados da matéria. Vocês serão cientistas e engenheiros com 
sucesso até o final do ano! 
 
Aprendizagem além da sala de aula: Programas especiais vem a Potter Road para trazer vida à  
aprendizagem. Você vai conhecer um autor de ficção histórica e aprofundar e experiência  de 
"The Boston Tea Party", como se você estivesse lá. Alunos do quinto ano também atuam como 
historiadores e cientistas no "campo"  e através de passeios interessantes. 
 
Serviços à Comunidade: Como alunos do quinto ano, vocês servem de modelos para Potter 
Road através da participação em programas de serviços, incluindo um projeto de alfabetização em 
leitura e um programa de acompanhamento. Contudo, suas atitudes diárias e gentilezas para com 
os outros são os MELHORES  modelos para os nossos alunos do K-4! 
 
 


