
Planejamento – Quarentena

5º ano 2020 - Manhã

Quarta semana: 1ª parte

2ª feira (13/04) 3ª feira (14/04) 4ª feira (15/04) 5ª feira (16/04) 2ª feira (17/04)

Língua
Portuguesa
• Projeto de

leitura

Língua
Portuguesa
• Estudo do

gênero literário:
crônica

Matemática
• Síntese ou
revisão dos

aprendizados

 

3ª feira, dia 14 de abril

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: Escolha um livro ou texto ou dê continuidade a sua leitura pessoal. 
É muito importante que você tenha uma rotina de leitura em casa e que, às 
vezes, experimente a leitura em voz alta: você pode ler para seus pais, irmãos ou
até para um bichinho de estimação. Experimente, é bem divertido!

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Leitura e análise de crônica

Material: Apostila de LP: Gêneros do Discurso e Produção de Texto e caderno
e vídeo de leitura: Lixo, Luís Fernando Veríssimo

Tarefa: Acompanhar a leitura, apostila, págs. 67-70, e fazer análise de texto



● Você  vai  precisar  também  de  uma  folha  de  desenho,  lápis  colorido,
canetinha… materiais para fazer e colorir sua ilustração.

Orientação: Após a leitura desta crônica, sua tarefa é pensar em quais são as
características  deste  tipo  de  texto.  \nós  já  falamos  que  a  crônica  trata  do
cotidiano, que o título é meio enigmático, ou seja, metafórico, como comentou
sabiamente um colega da sala, e que o final representa uma certa conclusão do
que é tratado no enredo.  Para pensar: considerando a leitura de crônicas e,
particularmente,  “Lixo”,  de  qual  tema  ela  está  tratando?  Por  que  o  autor
escolheu esse título? Você concorda quando ele diz que o lixo é de domínio
público? Você acha que é possível reconhecer alguém observando o seu lixo?
Depois  da  discussão,  faça  uma  ilustração  bem  representativa  para
compartilharmos com a sala.

Data de entrega da lição: dia 16 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Jogo Caracol do resto

Material: Livro de Matemática

Tarefa: O jogo propõe o cálculo mental da divisão

Orientação: A proposta deste jogo é exercitar a divisão e descobrir o resto da
conta. Para isso você precisa saber bem a tabuada, mas como é a primeira vez
que joga pode ficar com a tabela de Pitágoras de apoio. Ah, se achar muito
difícil fazer o cálculo mental, você pode fazer o registro de algumas divisões.
Então, pegue seu livro de Matemática, págs. 96 e 97, leia as regras do jogo e se
organize com todos os materiais necessários. Depois, convide seus familiares e
é só jogar!

Data de entrega:  Não tem data de retorno, mas você pode enviar fotos ou
mesmo um vídeo pra gente. Vamos adorar saber como foi o jogo em família!

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


