
 

Planejamento – Quarentena 

5º ano 2020 - Manhã 

Sétima semana: 2ª parte / Lote 13 

2ª feira (04/05) 3ª feira (05/05) 4ª feira (06/05) 5ª feira (07/05) 6ª feira (08/05) 

  Língua 
Portuguesa 
• Pontuação 

Língua 
Portuguesa 
• Ortografia 

 
 

Língua Portuguesa 
• Acentuação 

  Matemática 
• Fração 

 

Matemática 
• SND: números e 

operações 

Matemática 
• Medida de tempo 

    Videoconferência 
• História 

  Ciências 
• Corpo humano e 

medicina 

  
 

 

4ª feira, dia 06 de maio 

Língua Portuguesa 

Proposta de atividade: Uso adequado de pontuação no texto 
Material: Apostila de Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática, págs. 33 e           
34, e material anexo 
Tarefa: Conferência de lição: correção de texto 

Orientação: Leia o texto “O macaco e o camelo” que você organizou a             
pontuação. Verifique o gabarito anexo e preencha a tabela na pág. 34 da apostila.              
A partir do quadro preenchido corrija o seu texto. 

Data de entrega: não é necessário retornar a lição 

Matemática 

Proposta de atividade: Cálculo: fração de quantidade 
Material: Apostila de Matemática, págs. 49 e 50 



 

Tarefa: Conferência de lição: correção dos exercícios 

Orientação: Confira os exercícios da apostila a partir do gabarito de respostas.            
Você deve colocar “certo” nos exercícios corretos e fazer a correção dos            
exercícios incorretos.  

Data de entrega: não é necessário retornar a lição, mas você pode encaminhar             
sua dúvida ou alguma descoberta importante e que deseja compartilhar! 

Ciências 

Proposta de atividade: Levantamento de ideias sobre o livro "História da           
Medicina" e nossos conhecimentos gerais. 
Material: Caderno de Ciências e ficha com o enunciado de orientação 
Tarefa: Responder às perguntas da ficha enviada 

Orientação: Abra seu caderno e faça um traço colorido para separar a atividade             
anterior desta, então coloque a data, por extenso, e o assunto do estudo: Corpo              
humano e medicina, e o título: “A medicina e o que acontece no mundo”. 

Nessa atividade você responderá a três perguntas relacionando o que          
aprendemos com a leitura “O livro da medicina” e com as notícias que aparecem              
sobre a COVID-19. 

Data de entrega: dia 13 de maio 

 

5ª feira, dia 07 de maio 

Língua Portuguesa 

Proposta de atividade: Uso do S e do Z 
Material: Apostila de Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática, págs. 19 e           
20 e material anexo 
Tarefa: Conferência de lição: correção dos exercícios 

Orientação: Confira os exercícios da apostila a partir do gabarito de respostas.            
Você deve colocar “certo” nos exercícios corretos e fazer a correção dos            
exercícios incorretos. Preste atenção à escrita e à acentuação das palavras. 

Data de entrega: não é necessário retornar a lição 



 

Matemática 

Proposta de atividade: Conta armada de divisão 
Material: caderno e anexo 
Tarefa: Fazer o cálculo da divisão usando a conta armada 

Orientação: Veja a explicação a respeito dos procedimentos da divisão e resolva            
as operações. 

Data de entrega: dia 11 de maio 

 

6ª feira, dia 08 de maio 

Língua Portuguesa 

Proposta de atividade: Acentuação 
Material: Caderno e material anexo 
Tarefa: Produção de Banco de palavras acentuadas 

Orientação: A proposta é para você pensar em palavras significativas; pode ser            
do estudo, do momento atual que vivemos ou uma palavra que acabou de             
conhecer. O único rigor é para que escreva palavras conhecidas e do nosso             
cotidiano. Veja o quadro anexo e preencha com palavras seguindo a           
classificação. 

Data de entrega: dia 15 de maio 

Matemática 

Proposta de atividade: Uso da conta armada para resolver medida de tempo 
Material: Caderno e anexo 
Tarefa: Resolução de problema envolvendo medida de tempo 

Orientação: Leia os problemas com atenção. Sublinhe as informações         
importantes do enunciado e resolva-os. A minha sugestão é para que experimente            
fazer os cálculos usando a conta armada: adição e subtração. 

Data de entrega: dia 15 de maio 

Videoconferência: História 



 

Proposta de atividade: Cidadania e os movimentos revolucionários na França e           
no Brasil 
Material: Caderno de história e estojo 

 

 

Anexo: Língua Portuguesa 

Apostila, págs. 33 e 34 

Queridxs, vocês precisam conferir a organização da pontuação        
com atenção e lembrem-se: antes de iniciar um texto é necessário           
deixar espaço de parágrafo! 

 

O macaco e o camelo 

Numa reunião de bichos, um macaco se levantou e dançou. Fez grande            

sucesso: 

— Como é engraçado! 

— Como dança bem! 

E todos aplaudiram. 

Um camelo, com inveja, quis ganhar os mesmos elogios. Levantou-se e foi            

dançar. 

Não tinha o menor jeito. Embrulhou as quatro patas de tal maneira que os              

bichos morreram de rir: 

— Mas que exibido! 

— Por que ele nos ocupa com essas bobagens? 



 

E como o camelo insistia, perderam a paciência e acabaram por expulsá-lo            

da reunião. 

MORAL: É perda de tempo invejar as qualidades dos outros. Cada um tem              

as suas. 

 

 

Anexo de Matemática: correção 

Apostila, págs. 49 e 50 

Resolva os problemas 

  
1. Leia com atenção e responda: 

 Em um mês de 30 dias há 4 domingos. 

a)    Que fração dos dias do mês corresponde aos domingos?  

4/30 

 b)    Que fração dos dias do mês não corresponde aos domingos? 

26/30 

 Sete meses do ano tem 31 dias. 

c)  Que fração do ano representa os meses de trinta e um dias? 

7/12 

d)  Que fração do ano representa os meses que não tem trinta e um dias? 

5/12 

Em dois dias da semana não há aula. 

e)  Que fração da semana representa os dias em que não há aula? 



 

2/7 

f)  Que fração da semana representa os dias em que há aula? 

5/7 

2. Observe a figura ao lado. (Considere a figura da apostila!) 

a) ½ do círculo está pintado de: 

cinza claro 

b) ¼ do círculo está pintado de: 

cinza escuro 

c) Que parte do círculo não está pintada? 

 1/4  

3. Assinale as figuras abaixo em que estão pintados: ⅖ (Considere as figuras da 

apostila!) 

            (a)                    (b)       (c)              (d) 

 

Anexo de Ciências 

Caderno 

CORPO HUMANO E MEDICINA 

“A medicina e o que acontece no mundo” 

 

Responda, a seguir, as perguntas abaixo usando o que você aprendeu ao            

longo da leitura "O Livro da Medicina" e também seus conhecimentos sobre a             

COVID-19. 

  



 

1. Como seria escrever e contar sobre a medicina e a saúde depois da             

pandemia do coronavírus? 

  

2. Os estudos sobre a COVID-19 mostram que alguns sistemas do corpo           

humano ficam mais fragilizados com o vírus. Você sabe quais são? Se sim,             

escreve-os a seguir. 

  

3. A partir da leitura “O livro da Medicina”, pudemos refletir sobre doenças e             

suas respectivas curas. No caso do Coronavírus, o que a medicina diz sobre             

vacinas e curas? 

  

Anexo de Língua Portuguesa 

Apostila, págs. 19 e 20 

USO DO S E Z 

 1. Pinte todas as palavras da tabela usando duas cores diferentes:  

● palavras que têm o som [Z]. 

● palavras que têm o som [S].  

lençol presunto desajeitado atlas 

cozinheiro feliz aniversário zangado 

exagero sessenta maçaneta externo 

casamento transbordar dezenove nascimento 

decadência contexto pulso exibido 

castor caçula azarado velozmente 

  



 

 

2. Agora responda: 

a. O som [S] pode ser representado através de várias grafias (letras) diferentes.              

Quais são elas? 

O S pode ser representado através das grafias:Ç / C / Z / X / S 

b.  E o som [Z], quais são as suas grafias possíveis? 

As grafias possíveis para o som de Z são: Z / X / S 

c. Observe o que você respondeu nas questões a. e b. e diga que letras apareceram                

ao mesmo tempo nas duas respostas. 

As letras que aparecem nos dois critérios são: Z / X / S 

 

3.    Observe as palavras que têm S na tabela do início desta lição e responda: 

 a.  Em que casos o S tem o som [S]? Escreva um exemplo de cada caso. 

O “S” tem som de “S” no final das sílabas; 

O “S” tem som de “S” quando está entre uma vogal e uma consoante. 

EX: aniversário, pulso, máscara  

 b.  Em que casos o S tem o som [Z]? Escreva um exemplo de cada caso. 

O “S” tem som de “Z” quando está entre duas vogais. 

EX: casamento, presunto, asa... 

4. Complete as frases: 

a.  Quem tem capricho é caprichoso 



 

b.  Quem é fraco tem fraqueza 

c.   Quem tem bondade é bondoso 

d.  Quem é esperto tem esperteza 

5. Complete as palavras com uma das sílabas: (imagem da apostila) 

 Atra vés tal vez  

Vi zi nho esqui si to 

Ju iz  fan tas ma  

des pesa juí zo  

carinho so pali dez 

pa ís capa taz 

 

Anexo de Matemática: cálculo de divisão 

Caderno 

Faça as divisões em conta armada. 

a. 945 ÷ 9 =  c. 3040 ÷ 5 = 

b. 1414 ÷ 7 = d. 7256 ÷ 8 = 
 

 

Anexo: Língua Portuguesa: acentuação 

Caderno 

Palavras proparoxítonas Palavras paroxítonas Palavras oxítonas 



 

   

   

   

   
 

Anexo: Matemática 

Caderno 

Problemas: medida de tempo 

  

Resolva os problemas, tentando usar a conta armada para fazer os           

cálculos. Não se esqueça de escrever a resposta. 

 

 1. Uma máquina produz 6000 chicletes por hora. Se essa máquina trabalhar das 

13h às 18h, quantos chicletes produzirá? 

  

2. Ricardo foi à biblioteca. Na parte da manhã ficou lá das 8h e 15 min até às 11h 

e 15 min. À tarde ficou das 14h e 10min às 17h. Quanto tempo Ricardo ficou 

na biblioteca? 

  

3. O olho humano enxerga 12 imagens por segundo. Durante 60 segundos, 

quantas imagens o olho humano consegue enxergar? 

  

4. Cecília saiu de casa às 7h30min, 15 minutos depois ela chegou à academia. 

Fez suas atividades físicas por 1h30min e retornou para casa em 20 minutos. 

A que horas Cecília chegou em casa? 

 



 

 5. A primeira cidade fundada no Brasil foi São Vicente no litoral do estado de São 

Paulo. Ela foi fundada em 1532. Em que ano São Vicente completará 500 

anos? 

 

6. Mamãe saiu de casa para ir ao mercado às 15h15min. Ela voltou às 16h45min. 

Quanto tempo ela gastou para fazer compras? 

  

 

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 


