
Planejamento – Quarentena

5º ano 2020 - Manhã

Terceira semana: 1ª parte

2ª feira (06/04) 3ª feira (07/04) 4ª feira (08/04) 5ª feira (0904) 6ª feira (10/04)

Língua
Portuguesa

• Ortografia/
Gramática

Língua
Portuguesa

• Ortografia

Matemática

• Número
racional: fração

Língua
Portuguesa

• Estudo do
gênero literário:

crônica

Geografia

• História de
São Paulo

Matemática

• Síntese ou
revisão dos

aprendizados

2ª feira, dia 06 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Uso adequado de pontuação no texto

Material: Apostila Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática

Tarefa: Exercício da pág. 33

Orientação:  Nesta  página  da  apostila  você  vai  encontrar  uma  fábula
clássica: O macaco e o camelo. O texto está completo, mas foi  digitado
intencionalmente sem pontuação. Sua tarefa é ler o texto, observar onde e
qual pontuação está faltando. Lembre-se: você deve considerar todas as
pontuações presentes em um texto: parágrafo, vírgula, travessão, uso de
letra maiúscula... 

Data de entrega da lição: dia 13 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Problemas com fração

Material: Caderno e Apostila de Matemática 



Tarefa: Exercícios das págs. 44 e 45

Orientação: Olá,  querdixs  alunxs,  vamos  relembrar  as  estratégias  para
calcular fração de quantidade? Veja na orientação, em anexo, o que você
deve considerar em relação às informações do enunciado e dos números
para fazer este cálculo. Faça, primeiro, os exercícios do caderno, depois
faça a proposta da apostila.

Data de entrega da lição: dia 13 de abril

Geografia

Proposta de atividade: Vídeo: “Entre rios – a urbanização de São Paulo” - 
youtube

Material: Caderno

Tarefa:  Registro autoral a partir das questões apontadas, relacionando o
vídeo ao estudo da história de São Paulo

Orientação:  Assista ao vídeo “Entre rios - a urbanização de São Paulo”.
Veja o vídeo completo, mas se concentre especialmente nas informações
sobre a época da fundação da cidade de São Paulo. Em seguida, após se
sentir  apropriadx  das  informações,  faça um registro  autoral  a  partir  das
questões apontadas.

Data de entrega da lição: dia 15 de abril

3ª feira, dia 07 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Banco de palavras: grafias do som do S

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

Tarefa: Produção de banco de palavras, pág. 25

Orientação:  Você  vai  produzir  um  banco  de  palavras  considerando  o
desafio proposto, ou seja,  pensar em palavras cujo som é de  S,  mas a
grafia deve ser  S / Z ou Ç. A ideia é que você complete, pelos menos a
metade  do  quadro.  Para  esta  atividade  vale  consultar  a  família,  vale
consultar os colegas e até o dicionário, mas, escreva palavras que, de fato,
representem desafio, que exige a reflexão no momento da escrita.

Data de entrega da lição: não é necessário retornar a lição



Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Produção de crônica

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

Tarefa: Produzir a parte final da crônica: “A máquina da Canabrava”, págs. 
106 e 107

Orientação:  Bem, continuando o estudo de crônica, segue uma atividade
de  produção.  Você  deve  ler  o  início  do  texto  e  criar  o  final,  ou  seja,
completar, mas pense bem, crônica não é um texto qualquer, ele fala do
cotidiano,  ou  seja,  do  dia-dia,  e  acreditem,  essa  pessoa,  a  Canabrava
(sobrenome), é tia da mãe de um aluno meu, e a Lúcia, outra personagem
do enredo, é irmã da mãe desse aluno. Não é curioso?

Data de entrega da lição: dia 16 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Pensar em cálculos

Material: Livro de Matemática

Tarefa: Exercícios das págs. 88 e 89

Orientação: Nesta sequência de exercícios, o livro propõe reflexão sobre a 
multiplicação e a divisão. Leia o enunciado com atenção, destaque as 
informações que julgar importantes e registre a estratégia de resolução. Ao 
final, confira se a conta está correta e se a resposta está completa. Lembre-
se: nas propostas de atividade em sala ou oral, procure conversar com seu 
familiar ou com algum colega.

Data de entrega da lição: correção em casa com gabarito

 

ANEXOS:

❖ Geografia  

Faça o registro no caderno de Geografia

 Para o registro no caderno não se esqueça de:



• escrever a data por extenso;

• escrever o título da lição ou do estudo;

• escrever o enunciado;

• para escrever o texto, marque o espaço de parágrafo e use letra maiúscula

inicial - você pode dar um título para o texto;

• ao finalizar, não se esqueça de fazer a revisão ortográfica, de acentuação e de

pontuação.

Veja o vídeo “Entre rios – a urbanização de São Paulo” com atenção e depois

faça um registro autoral considerando as questões abaixo:

●  Inicialmente a nossa cidade recebeu o nome de São Paulo de Piratininga.

Piratininga é o antigo nome do rio Tamaduateí¹. Explique com suas palavras

por que o rio recebeu este nome.

● Os jesuítas instalaram a capela no alto da colina, ao lado das duas tribos ou

povos que viviam ali. Era um local privilegiado para fundar uma vila, não é por

acaso que os indígenas já  haviam escolhido o lugar  há muito  tempo. Eles

escolheram um ponto  plano entre  o  rio  Tamanduateí  e  o  rio  Anhangabaú.

Comente  as  vantagens em relação ao local  escolhido  para  a  fundação da

nossa cidade.

● “Durante,  pelo  menos  300  anos,  a  vila  só  existiu  por  causa  desses  dois

rios…” Em sua opinião,  por  que a  vila  só  existiu  em função da existência

desses rios?

● Comente sobre a localização e a  importância  do comércio  nesta época -

época em que São Paulo era considerada apenas uma vila.

¹ Tamanduateí – rio do peixe seco (Tupi)

❖ Matemática  

Retomando a explicação e a discussão sobre o cálculo 

de fração de quantidade

Imaginem a seguinte situação:



Numa sala há 30 alunxs.  desses alunxs gostam de sorvete. Quantxs ⅖ desses alunxs gostam de sorvete. Quantxs 

alunxs gostam de sorvete?

Observando o denominador desta fração sabemos em quantas partes 

este inteiro foi dividido. Neste caso, sendo o denominador 5, sabemos 

que o inteiro foi dividido em 5 partes.

Este inteiro representa a sala dividida em 5 partes

O primeiro passo é descobrir quantxs alunxs correspondem à cada 

parte da sala, ou seja, .⅕.

Dividimos o todo, o total de alunxs, neste caso o número é 30, por 5.

30 ÷ 5 = 6

Este inteiro representa quantos alunxs correspondem à cada parte do

inteiro

6 6 6 6 6

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Agora precisamos somar ou multiplicar, porque queremos descobrir 

quantos alunxs representam ⅖ desta sala

6 + 6 = 12

6 x 2 = 12

Este inteiro representa  da sala⅖ desses alunxs gostam de sorvete. Quantxs 

6 6 6 6 6

2/5



Resposta: Nesta sala 12 alunxs gostam de sorvete.

Vamos exercitar um pouco?

Faça os exercícios no caderno de Matemática

Siga os combinados de anotação dos exercícios do caderno, preste 

atenção ao copiar os números e boa tarefa!

Calcule:

a.  de 90 = ⅙ de 90 = 

b. 2/4 de 48 = 

c.  de 125 =⅕ de 125 =

d. ⅔ de 78 =    

 

 

 

 

 



  

 


