
Planejamento

5º ano 2020 - Manhã

Olha nós aí, de novo, gente!

Beijos para todxs, saudades!

Val e Edu



Proposta de rotina de atividades em casa

Segunda semana: 1ª parte

2ª feira (30/03) 3ª feira (31/03) 4ª feira (01/04) 5ª feira (02/04) 6ª feira (03/04)

Língua
Portuguesa

• Ortografia/
Gramática

Língua
Portuguesa

• Projeto de
leitura

Matemática

• Número
racional: fração

Língua
Portuguesa

• Estudo do
gênero
literário:
crônica

Matemática

• Síntese ou
revisão dos

aprendizados

Geografia

• História de
São Paulo

2ª feira, dia 30 de março

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Uso de “Mas” e “Mais”

Material: Apostila de LP: Ortografia, Acentuação e Gramática

Tarefa: Exercícios das págs. 28 e 29

Orientação:  Para esta atividade é muito importante entender o sentido do
texto para o uso adequado das palavras “mas” ou “mais”. Volte à apostila, na
página 27 e leia a explicação destes usos.

Data de entrega da lição: correção em casa com gabarito

Matemática



Proposta de atividade: Correspondência e representação de fração

Material: Apostila de Matemática

Tarefa: Exercícios das págs. 18 e 19

●  Você vai precisar também de régua e lápis colorido

Orientação: Na proposta de fazer a ilustração, lembre-se de que você pode
fazer  qualquer  figura  (quadrado,  retângulo,  círculo...)  e  depois  dividir  em
partes iguais, considerando denominador, pois é este número que determina
a quantidade de partes que o inteiro deve ser dividido.

Data de entrega da lição: correção em casa com gabarito

Geografia

Proposta de atividade: São Paulo, de vila à cidade

Material: Apostila: Formação das cidades brasileiras, pág. 15

Caderno de Geografia

Tarefa: Leitura e síntese do texto: São Paulo em 1704

Orientação: A proposta de atividade agora é para que faça uma síntese do
texto: você deve produzir um registro autoral,  organizando suas ideias da
forma como se sentir mais à vontade. É como as propostas que fizemos em
sala.  A  ideia  aqui  é  a  mesma.  Leia  o  texto,  verifique  se  compreendeu.
Procure  palavras  no  dicionário  ou  pergunte  aos  familiares,  sublinhe  as
informações importantes e depois faça a síntese.

Data de entrega da lição: dia 06 de abril

 

3ª feira, dia 31 de março

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Projeto de leitura – Devoradores de livros

Material: escolha um livro de leitura pessoal  ou leia uma notícia ou uma
crônica (pode ser da própria apostila ou qualquer outra que tenha em casa).

Tarefa: Leitura e apreciação

Orientação: Neste momento de leitura você pode escolher  um livro bem
bacana e ler o tempo que quiser ou então ler para os seus familiares. Você
pode também, após finalizar a leitura, fazer uma apreciação do livro. Guarde
a apreciação com você e depois, podemos combinar e montar um mural com
as apreciações feitas em casa. Isso poderia ser muito bom!



Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Leitura e interpretação de crônica

Material: Apostila de LP: Gêneros do Discurso e Produção de Texto

Tarefa: Exercícios das págs. 64-66

Orientação: Faça a leitura da crônica com atenção e veja se percebeu qual
a intenção do autor. Pense se o título faz sentido, se o final é conclusivo, ou
seja, se parece uma resposta para a questão apontada. Depois responda às
questões de forma clara e completa, cuidando da clareza das informações.

Data de entrega da lição: dia 07 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Leitura e escrita de números

Material: Ficha: Escrita de números II

Tarefa: Fazer os exercícios da ficha

Orientação: Faça a ficha completa e não se esqueça de usar letra legível e
a ortografia correta. Ah, lembre-se, o número zero tem o mesmo tamanho
que todos os outros números.

Data de entrega: dia 03 de abril



 


