
Planejamento – Quarentena

5º ano 2020 - Manhã

Quarta semana: 2ª parte 

2ª feira (13/04) 3ª feira (14/04) 4ª feira (15/04) 5ª feira (16/04) 6ª feira (17/04)

Língua
Portuguesa
• Estudo do

gênero literário:
notícia

Língua
Portuguesa
• Ortografia/
Gramática

Língua Portuguesa
• Acentuação

Língua
Portuguesa
• Ortografia/
Gramática

Matemática
• SND: números

e operações

Matemática
• Medida

História
• Cidadania

Geografia
• História de São

Paulo

Videoconferência
• Discussão:
crônica Lixo

• Stop

Ciências
• Corpo humano

• História da
medicina

 

4ª feira, dia 15 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Estudo do gênero: notícia

Material: Material anexo, caderno e apostila

Tarefa: Pesquisa e análise de notícia

Orientação:  Veja  a  orientação  no  material  anexo  e  faça  a  lição  com
capricho.

Data de entrega: dia 22 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Verbos



Material: Apostila de Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática

Tarefa: Fazer os exercícios da apostila, págs. 13-15 (exceto os exercícios
que envolvem a atividade de discussão: exercícios 3 e 4)

Orientação:  A ideia  com esta  lição é  retomar  os  verbos no infinitivo  e
classificá-los nos tempos: presente, passado e futuro.

Data de entrega: dia 22 de abril

História

Proposta de atividade: Revolução Francesa: Os Três Estados

Material: Vídeo: Os Três Estados e caderno

Tarefa: Registro autoral a partir do vídeo

Orientação: Assista o vídeo dos 3 Estados e escreva sobre cada uma das
palavras que escolhemos. Faça isso como se fosse um representante de
cada Estado (use a primeira pessoa do singular - eu).

As palavras são: impostos, alimentos, desigualdade e revolução.

Data de entrega: dia 22 de abril

5ª feira, dia 16 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Uso de Mau e Mal

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

Tarefa: Exercícios da pág. 30-32

Orientação:  Entre  os  homófonos da Língua Portuguesa,  o  par  “mau”  e
“mal”  é  um  dos  que  constantemente  provocam  dúvidas(...)  Leia  as
informações e faça a sequência de exercícios propostos, depois verificamos
quais são os desafios em usar essas palavras corretamente.

Data de entrega: dia 23 de abril

Matemática

Proposta de atividade: Números

Material: Ficha de atividades

Tarefa: Fazer os exercícios da ficha



Orientação: Faça a sequência de exercícios da ficha.

Data de entrega: dia 23 de abril

Geografia

Proposta de atividade: Retomada da leitura do texto: Aspectos da vida 
social e econômica – Os bandeirantes

Material: Apostila e caderno de Geografia

Tarefa:  Responder  às  questões  da  apostila,  págs.18  e  19,  exceto  o
exercício 5 da pág. 19

Orientação: Retome o texto das págs. 16 e 17 e consulte suas anotações
pessoais. Depois responda às questões.

Data de entrega: dia 23 de abril

6ª feira, dia 17 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Acentuação: proparoxítonas aparentes

Material: Apostila e material anexo

Tarefa: Fazer o exercício e banco de palavras da pág. 48

Orientação:  Veja  a  orientação  no  material  anexo  sobre  a  regra  das
palavras  proparoxítonas  e  também  a  classificação  das  palavras
proparoxítonas aparentes.

Data de entrega: dia 24 de abril

 
Matemática

 
Proposta de atividade: Medida de tempo

Material: Exercícios do caderno, anexo e vídeo

Tarefa: Conferir os exercícios: resolução de problemas envolvendo medida



de tempo (caderno).

Apresentar a solução para o desafio proposto.

 
Orientação:  Veja  no  material  anexo  as  estratégias  de  resolução  dos
problemas envolvendo medida de tempo e o gabarito de resposta, e veja, no
vídeo, a explicação sobre o procedimento de uso da conta armada de adição
para esses cálculos. Você deve continuar a conta, apresentando a solução
para o desafio proposto.

 
Data de entrega: dia 24 de abril

 
Ciências

 
Proposta de atividade: A História da Medicina

Material: caderno e material anexo

Tarefa: Registro autoral a partir da leitura e da questão proposta.

 
Orientação: Leia o anexo da continuação do livro “O livro da medicina”, texto
referente às págs. 48-59 e a partir da proposta de reflexão, faça o registro
em seu caderno de ciências.

 
Data de entrega: dia 24 de abril

Videoconferência
 

Língua Portuguesa

Material: Apostila LP: de gênero

Proposta: Retomada da leitura da crônica Lixo

Jogo

Material: Caderno e material anexo

Proposta: Stop

 

Orientação

Prepare-se para o momento do nosso encontro:

·Pegue a sua apostila e caderno (para retomar anotações e fazer novas a
partir da discussão)

·Imprima o anexo do jogo ou copie a tabela em outra folha.

·Pegue também seu material de estojo

 



 Anexo: Matemática

 

GABARITO: problemas envolvendo medida de tempo (caderno)

Resolva os problemas registrando as estratégias e cálculos. Não se 

esqueça de escrever a resposta.

 

Numa atividade de resolução de problemas é  importante  sublinhar  as

informações para compreender o enunciado. É preciso entender a perguntar e

pensar na melhor estratégia de resolução.

 

1. Luiza fez uma viagem de ônibus, de São Paulo a Avaré, que durou 3 horas e 

30 minutos. Se Luiza saiu de São Paulo às 7h45 min, a que horas ela chegou 

a Avaré?

 

Possível estratégia de resolução:

·  adição por decomposição:

7h45 + 3h30 =

7h45 + 1h = 8h45

8h45 + 1h = 9h45

9h45 + 1h = 10h45

10h45 + 30min (é melhor decompor: 15 min + 15 min)

10h45 + 15 min = 11h

11h + 15 min = 11h15

 

Resposta: Luiza chegou a Avaré às 11 horas e 15 minutos.

 2. Na segunda-feira, Fernando acordou às 7h30 min. Saiu para ir ao dentista às 

8h15min e voltou às 9h45 min. Almoçou às 12h e foi caminhando até a escola, 

chegando às 12h50 min. Saiu da escola às 17h30 min e voltou caminhando para 

casa, chegando às 17h50 min. Acabou de jantar às 19h45 min e foi dormir às 22h.

·    Quanto tempo Fernando demorou para ir ao dentista e voltar?



 Saiu para ir ao dentista às 8h15min e voltou às 9h45 min

Possível estratégia de resolução:

·  subtração por decomposição: com isso é possível descobrir a diferença 

entre o horário da ida e volta ao dentista

9h45 – 8h15 =

9h – 8h = 1 hora

45 min – 15 min = 30 min

 

·  adição por decomposição:

8h15 + 1h = 9h15

9h15 + 30 min = 9h45

 

Resposta: Fernando demorou 1 hora e 30 minutos para ir e voltar do dentista.

·    Quanto tempo Fernando fica na escola?

 

(...) chegando às 12h50 min. Saiu da escola às 17h30 min.

 

Possível estratégia de resolução:

·  adição por decomposição: de uma em uma hora

12h50 + 1h = 13h50

13h50 + 1h = 14h50

14h50 + 1h = 15h50

15h50 + 1h = 16h50 = 4 horas

16h50 + 10 min = 17h

17h + 10 min = 17h10

17h10 + 10 min = 17h20

17h20 + 10 min = 17h30 = 40 minutos

 

Resposta: Fernando fica na escola 4 horas e 40 minutos.

 ·    Quanto tempo, depois de jantar, Fernando esperou para ir dormir?

 Acabou de jantar às 19h45 min e foi dormir às 22h.

Possível estratégia de resolução:

·  cálculo mental, adição e subtração:



19h45 + 1h = 20h45

20h45 + 1h = 21h45

21h45 + 15 min = 22h

 

Resposta:  Fernando esperou 2 horas e 15 minutos para ir dormir, depois do

jantar.

 

·    Quantas horas Fernando ficou acordado na segunda-feira?

 

Fernando acordou às 7h30 min e foi dormir às 22h.

Possível estratégia de resolução:

·  cálculo mental, adição e subtração:

7h30 até 19h30 = 12h

19h30 até 22h30 = 3h (acrescentei 30 min para facilitar a conta)

dessas 3h desconta-se meia hora = 2 horas e meia

12 + 2h30 = 14h30

 

Resposta: Fernando ficou acordado 14 horas e 30 minutos na segunda-feira.

 

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

horas terminou o jogo?

 

Possíveis estratégias de resolução:

·  adição por decomposição: primeiro pode-se fazer o cálculo das horas e 

depois dos minutos

19h30 + 2h15 =

19h + 2h = 21h

30 min + 15 min = 45 min

 

Resposta: O jogo terminou às 21 horas e 45 minutos.

 

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

que horas o avião chegará ao aeroporto?

 



(...) o avião vai atrasar 35 min = o avião vai chegar mais tarde do que o horário

previsto

 

Possível estratégia de resolução:

·  adição:

10h + 35 min = 10 horas e 35 minutos

  Resposta: O avião chegará ao aeroporto às 10 horas e 35 minutos.

 

5. Em nossa escola as aulas começam às 7h e 45 min e terminam às 12h e 25 

min. Temos 30 min de recreio, quantas horas passamos estudando?

 

(...) as aulas começam às 7h e 45 min e terminam às 12h e 25.

 

Possível estratégia de resolução:

7h45 às 12h25

menos 30 min de recreio

· adição por decomposição:

7h45 + 1h = 8h45

8h45 + 1h = 9h45

9h45 + 1h = 10 h45

10h45 + 1h = 11h45

11h45 + 15 min = 12h

12h + 15 min = 12h15

12h15 = 10 min = 12h25

Total de horas: 4 horas e 40 minutos

menos 30 min de recreio = 4h40 – 30 = 4h 10

 

Resposta: Em nossa escola, passamos estudando 4 horas e 10 minutos.

 

Anexo: Língua Portuguesa:

NOTÍCIA



Pesquise, leia e analise duas notícias diferentes. A notícia pode ser do Brasil 

ou do mundo

1.   Escreva a fonte de pesquisa: nome do jornal, site ou outro portador da 

notícia...

2.   Anote o nome do caderno ou seção da qual a notícia faz parte.

3.  Leia a notícia e localize as informações do lead: quem? Fez o que? A 

quem? Ou (o que aconteceu a quem?). Onde, Quando? Como? Por quê? 

Para quê? Nem todas essas perguntas são respondidas em todos os leads, 

pois o tipo de informação a ser dado vai depender do tipo de notícia. Você 

pode usar lápis colorido e fazer uma legenda indicando a resposta para 

cada uma das questões.

Características de um bom lead jornalístico

O quê?

Quem?

Quando?

Onde?

Como?

Por quê?

Anexo: Língua Portuguesa:

PALAVRAS PROPAROXÍTONAS E PROPAROXÍTONAS APARENTES 

Na  proposta  de  pesquisa  no  dicionário,  eu  imagino  que  você  deva  ter

encontrado esta situação, ou seja, a palavra separada em sílabas com traços ou



ponto e a última sílaba separada por dois pontos. Você sabe o que isso indica? Isso

indica que essa palavra pode ser separada de duas maneiras, veja abaixo:

A palavra mágoa pode ser separada em três ou duas sílabas, mas sempre será

acentuada.

mágoa - má-go:a

ou

mágoa - má-goa

Essa  e  outras  palavras  com  as  mesmas  características  podem  ser

consideradas tanto  paroxítonas quanto  proparoxítonas aparentes.  O importante é

compreender que a sílaba tônica é a mesma, e que, seja a palavra classificada

como paroxítona,  seja classificada como proparoxítona aparente,  essas palavras

serão sempre acentuadas. 

Classificação como paroxítonas: Classificação como proparoxítonas

aparentes:

·   mágoa (má-goa);

·   série (sé-rie);

·   gênio (gê-nio);

·   história (his-tó-ria);

·   fêmea (fê-mea);

·   miséria (mi-sé-ria);

·   mágoa (má-go:a);

·   série (sé-ri:e);

·   história (his-tó-ri:a);

·   gênio (gê-ni:o);

·   fêmea (fê-me:a);

·   miséria (mi-sé-ri:a);

 As palavras proparoxítonas aparentes são as palavras terminadas em : ea,

eo, ia, ie, io, ao, ua, uo.

 Stop

Nome:

Rodada     Pontuação



      

      

      

      

      

 


