
Planejamento – Quarentena

5º ano 2020 - Manhã

Sexta semana: 1ª parte / Lote 10

2ª feira (27/04) 3ª feira (28/04) 4ª feira (29/04) 5ª feira (30/04) 6ª feira (01/05)

Língua
Portuguesa
• Ortografia/
Gramática

Língua
Portuguesa

• Projeto de
leitura

Matemática
• Número

racional: fração

Língua
Portuguesa
• Estudo do

gênero literário:
crônica

Quadra Matemática
• Síntese ou
revisão dos

aprendizados

2ª feira, dia 27 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Ortografia e acentuação

Material: material anexo e caderno

Tarefa: Correção das palavras

Orientação: Você está recebendo em anexo um ditado de palavras. Sua tarefa é:

1. Fazer a correção do ditado anotando certo ou errado em cada palavra;

2. Corrigir as palavras erradas, escrevendo-as da forma correta;

3. Escrever uma dica ou uma regra que justifique o uso da grafia correta de duas
palavras que você corrigiu.

Para o registro no caderno escreva:

❖ a data por extenso;
❖  o título da lição: Revisão de ortografia e acentuação do ditado;
❖ Correção e reescrita das palavras incorretas: escreva todas as palavras já

corrigidas por você;
❖ Dica ou regra para a escrita correta de cada palavra.



Obs: você pode usar uma dica ou regra para mais de uma palavra. Capriche na
tarefa!

Data de entrega: dia 30 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Cálculos com fração

Material: Apostila

Tarefa: Fazer os exercícios das págs. 49 e 50

Orientação: Leia os enunciados com atenção e se preferir faça a ilustração para
representar cada exercício.

Obs: no exercício 3 da pág. 50, considere que as duas últimas figuras (c e d) têm
duas partes pintadas.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Quadra

Proposta de atividade: Pensar e Sugerir um jogo para um espaço que usamos
na atividade de Quadra

Material: material anexo (folha avulsa)

Tarefa: escolher um jogo novo, diferente, para um dos espaços que usamos na 
atividade de Quadra. Você precisa escrever o nome do jogo, os materiais a serem 
utilizados e as regras...

Orientação: Nossa, faz tempo que não falamos em Quadra, não é mesmo? Mas
eu  acho  que  podemos  pensar  um  pouco  no  assunto.  Você  pode  pesquisar,
conversar com sua família, com os colegas… O importante é pensar em propostas
interessantes e diferentes.  

Data de entrega: dia 04 de maio

3ª feira, dia 28 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Projeto de leitura – Devoradores de livros

Material: Livro, quadrinho, revista e outros, e material anexo (você pode copiar o
quadro no caderno e depois preencher)

Tarefa: Leitura e registro 

Orientação: Escolha um lugar tranquilo e aconchegante e continue ou comece a
ler: pode ser um livro, quadrinho, notícia... você escolhe! Faça a leitura em silêncio
ou leia para alguém, pode ser pai e ou mãe, irmão / irmã, também pode ler para
um bicho (de estimação ou até mesmo de pelúcia). Depois da leitura, pense em



todos os livros que leu, desde o início do ano até aqui, e preencha o quadro em
anexo, mas só vale para os livros que você finalizou a leitura.

Data de entrega: dia 04 de maio

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Leitura, interpretação e produção de crônica

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

Tarefa: Ler e fazer os exercícios das págs. 108-110

Orientação: Faça a leitura da crônica “Menino” 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. Nesta
crônica  você  vai  perceber  que  o  texto  parece  uma  conversa:  quem  está  na
conversa? Qual o assunto? Veja se você identifica  algo comum do seu cotidiano
neste texto.

Data de entrega: dia 05 de maio

Matemática

Proposta de atividade: Resolução de problemas

Material: Livro de matemática

Tarefa: Fazer os exercícios das págs. 52-55: Campo multiplicativo

Obs: Não precisa fazer os exercícios em dupla ou os que se referem à discussão
oral.

Orientação:  Leia  os  enunciados  com  atenção,  sublinhe  as  informações
importantes e pense em estratégias eficientes de resolução. Ao final, confira se o
cálculo está correto.

Data de entrega: dia 04 de maio



Vejam essas fotos! Muito bom relembrar a atividade de Quadra...

 

Anexo: Quadra

Espaço:

Nome do jogo:

Materiais:



Regras:

 

 

 

 

 

 

Anexo de Língua Portuguesa: Ditado de palavras

1. criansa 13. treis

2. barraca 14. vasina

3. enrriquecer 15. almoço

4. támbem 16. infelismente

5. cebola 17. jeito

6. xadrez 18. muscolo

7. gente 19. mágica

8. chapel 20. exceção

9. ancioso 21. amarrotado

10. céculo 22. eransa

11. bonito 23. simbúlo

12. açúcar 24. família



Anexo de Língua Portuguesa: Projeto de leitura

Lista de livros lidos em 2020 (desde o início do ano até o final de abril)

Título do livro / autor@ Não
gostei

Gostei Amei

    

    

    

    

    

    

    


