
Planejamento – Quarentena

5º ano 2020 - Manhã

5ª semana: 1ª parte

2ª feira (20/04) 3ª feira (21/04) 4ª feira (22/04) 5ª feira (23/04) 6ª feira (24/04)

Língua
Portuguesa

• Gramática

Matemática

• Operações 

História

• Cidadania

4ª feira, dia 22 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Gramática: pronome

Material: Apostila de LP: Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática

Tarefa: Fazer a atividade da pág. 57

Orientação:  Queridxs,  o  texto  foi  alterado  intencionalmente,  mas  eu  não  vou
contar aqui sobre essa alteração. Vocês devem ler com atenção e fazer o que é
pedido no enunciado. Depois “conversamos” melhor sobre o assunto.

Data de entrega: dia 27 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Operações

Material: Caderno e material anexo

Tarefa: Cálculo das quatro operações

Orientação: Utilize a conta armada das quatro operações e faça as contas.

Data de entrega: dia 27 de abril

História

Proposta de atividade: Produção de Linha do Tempo

Material: caderno, anexo e fonte de pesquisa



Tarefa: Registro autoral a partir do roteiro proposto
● Você vai precisar também de régua. Capriche!

Orientação: Sua tarefa é construir uma linha do tempo da história e da cidadania
na França e no Brasil. Veja as orientações em anexo.

Data de entrega: dia 27 de abril

Anexos: 

Matemática

Resolva as operações:

a) 25872 + 100003 = e) 405 ÷ 9 =

b) 511 ÷ 7 = f) 118 x 25 = 

c) 47+ 475 + 6218 = g) 342 ÷ 9 =

d) 72 x 19 = h) 90005 – 63289 = 

História

Faça  uma  Linha  do  Tempo  do  século  XVIII  (18),  apontando  três
acontecimentos significativos para a história e a cidadania. Você deve pesquisar
informações sobre o que aconteceu, nesta época, no Brasil e na França.

Veja  a  tabelinha  que  preparamos  para  você  compreender  melhor  a
organização de alguns séculos:

Século Ano inicial Ano final

XV (15) 1401 1500

XVI (16) 1501 1600

XVII (17) 1601 1700

XVIII (18) 1701 1800

XIX (19) 1801 1900

XX (20) 1901 2000

XXI (21) 2001 2100




