
Planejamento – Quarentena

5º ano 2020 - Manhã

5ª semana: 2ª parte / Lote 9

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

Língua
Portuguesa
• Ortografia/
Gramática

Língua
Portuguesa
• Acentuação

Matemática
• SND: números

e operações

História
• Cidadania

Geografia
• História de
São Paulo

Matemática
• Medida

Videoconferência

• Matemática
• Stop

5ª feira, dia 23 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Ortografia: uso do S e do Z

Material: Caderno e apostila (Ortografia, Pont., Acent. e Gram.), págs. 21 e 22 

Tarefa: Fazer os exercícios e continuar o texto considerando o enunciado

Orientação: A proposta destes exercícios é para que pense no uso das palavras
com S ou Z. Veja o texto iniciado e continue… Procure ampliar o repertório de
palavras, evitando usar as mesmas que estão no texto.

Data de entrega: dia 28 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Conferência de lição

Material: Livro, págs. 88 e 89 e material anexo

Tarefa: Conferir e corrigir os exercícios a partir do gabarito

Orientação:  Veja  o  gabarito  de  respostas  em  anexo  e  faça  a  correção  dos
exercícios.  Lembre-se,  você  deve  corrigir  anotando  certo  para  os  exercícios
corretos e corrigindo os exercícios que errou. Não pode ter exercício errado no



seu livro, isso pode confundir você.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Geografia

Proposta de atividade: Ideias sobre o bandeirismo

Material: Apostila e material anexo

Tarefa: registro autoral

Orientação:  Observe  as  imagens  e  faça  legendas  sobre  o  estudo  dos
bandeirantes e de São Paulo.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

6ª feira, dia 24 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Revisão de texto: acentuação

Material: Caderno e material anexo

● Para esta atividade você também vai precisar de dicionário

Tarefa: Correção de texto

Orientação: Sua tarefa é ler e corrigir o texto, considerando o uso do acento das
palavras.  Primeiro  leia  com atenção e  sublinhe as palavras  incorretas.  Depois
copie o texto escrevendo as palavras corretamente.

Data de entrega: dia 29 de abril

História

Proposta de atividade: Pesquisa sobre o feriado do dia 21 de abril

Material: caderno e fonte de pesquisa

Tarefa: Registro autoral a partir do roteiro proposto

Orientação:  Sua tarefa  é pesquisar  sobre esse feriado,  veja  o  roteiro  abaixo,
pesquise  e  faça  o  registro  de  informações  no  caderno.  Para  a  pesquisa  é
importante que você use um material confiável, para isso escolha uma fonte que
tenha assinatura. Você deve anotar a fonte usada em sua pesquisa. Depois leia
com atenção o texto e por fim faça o registro a partir do roteiro.

Data de entrega: dia 29 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Cálculo de medida de tempo



Material: Caderno e gabarito do dia 17/04 e vídeo

Tarefa: Finalizar a conta armada proposta no vídeo

Orientação: Veja o vídeo com a explicação do cálculo de um problema (exercício
do caderno com gabarito  no  dia  17/04).  Acompanhe a  explicação e finalize  o
cálculo.
OBS: a referência deste vídeo foi para o planejamento do dia 17 de abril.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Videoconferência

Proposta de atividade: 

● Matemática: caderno de atividades (material que faz parte do livro de 
matemática)

● Stop (continuação)

Orientação: Você deve se organizar para a videoconferência com seus materiais:
caderno de atividades, estojo e a tabela de Stop que usamos na videoconferência
passada.  Veja  a  tabela  preenchida  em  anexo  e  se  organize  para  o  nosso
encontro. Até lá...

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Anexos

História
O dia  21  de  abril  é  um feriado  nacional.  Na  nossa  agenda  está  escrito:

Tiradentes. A nossa proposta é que você compreenda o motivo desse feriado e

relacione este acontecimento com o estudo de cidadania. Veja as questões e

capriche na pesquisa e no registro das informações.

 Roteiro de pesquisa

● Pesquise e conte sobre quem foi Tiradentes: nome, lugar onde nasceu, onde

morou, sua profissão, seus ideais, onde, quando e por que morreu…

● Pense no papel de Tiradentes e sua participação no movimento que recebeu

o nome de Inconfidência Mineira;

● Relacione este movimento com o movimento ocorrido na França: Revolução

Francesa,  pensando  nas  semelhanças e  diferenças e  nos resultados das

duas ações.



Gabarito: Livro de Matemática

Pensar em cálculos

Pág. 88

 1.

a. (...) Quantos bois Ivo transportou em cada viagem?

 Estimativa pessoal: entre 500 e 550

Possível estratégia de resolução: 2032 ÷ 4 = 508

Resposta: Ivo transportou em cada viagem 508 bois.

 b. (...) Quantos doces Mel colocou em cada caixa?

 Estimativa pessoal: entre 10 e 20

Possível estratégia de resolução: 448 ÷ 28 = 16

Resposta: Mel colocou 16 doces em cada caixa.

 c. (...) Se recebeu quantias iguais por mês, quanto ela recebeu em cada mês?

Estimativa pessoal: entre R$1600,00 e R$1700,00

Possível estratégia de resolução: 4860 ÷ 3 = 1620,00

Resposta: Isa ganhou R$1620,00 por mês.

 d. (...) Quantos livros ficarão em cada prateleira? Sobrarão livros fora da prateleira?

Quantos?

 Estimativa pessoal: entre 20 e 30

Possível estratégia de resolução: 167 ÷ 6 = 27 – resto: 5

Resposta: Ficarão 27 livros em cada prateleira e sobrarão 5.

Pág. 89

4.

a) 109 ÷9 = 2 algarismos e) 801 ÷ 89 = 1 algarismo

b) 711 ÷ 3 = 3 algarismos f) 5432 ÷4 = 4 algarismos



c) 520 ÷ 20 = 2 algarismos g) 16425 ÷ 25 = 3 algarismos

d) 520 ÷ 15 = 3 algarismos h) 2500 ÷ 2 = 4 algarismos

Em breve, retomarei a explicação dos procedimentos para a conta armada de
divisão. Aguardem!

 

Anexo: Caderno de Matemática

Problemas envolvendo a medida de tempo

Veja abaixo o uso da conta armada para fazer a adição!

❖ Um jogo de vôlei   começou às 19h30 min e teve 2h e 15 min de duração  .   A   

que horas terminou o jogo?

●  Veja a conta armada de adição:   19h30 + 2h15 =  

Horas Minutos Segundos  

¹19 30 00  

02 15 00 +

21 45 00  

4. Um avião deveria chegar ao aeroporto às 10h, mas ele vai atrasar 35 min. A 

que horas o avião chegará ao aeroporto?

Horas Minutos Segundos  

10 00 00  

00 35 00 +



10 35 00  

Anexo: Língua Portuguesa

Anexo: Geografia

São Paulo: de vila à cidade

Bandeiras

Pensando  na  leitura  do  texto  sobre  os bandeirantes,  crie  legendas

relacionando as imagens ao que você já sabe sobre esse assunto e sobre a história

de São Paulo.



 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Você já ouviu falar nesses nomes? Sabe quem são?

Fernão Dias

Raposo Tavares

Manuel de Borba Gato

Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera 



_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



Você conhece esse monumento?

Monumento às Bandeiras, Victor Brecheret

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Stop

Nome:



Rodada/
Letra

 
Nome Animal 

CEP

(cidade, estado,
país) 

 

Pontuação

      

      

      

      

      


