
Planejamento de atividades específicas

Data proposta de entrega das atividades: 08/05

Quarta-feira
dia 05/05

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de ortografia e estojo.

Orientações de estudo:
          

- Fazer páginas 19 e 20 da apostila

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Ortografia
Reconhecer o correto uso de S e Z

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática e estojo.

Orientações de estudo: 

-   Fazer página 50 e 51 da apostila

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Números Racionais - fração
Reconhecimento das partes do inteiro a partir da fração indicada..

Quinta-feira
dia 07/05

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de ortografia e estojo.

Orientações de estudo:
          

- Fazer página 33 da apostila;
- Ler o texto da página 33 e fazer um rascunho da pontuação;
- Após reler e achar que a pontuação está adequada, reescreva a fábula nas linhas 

indicadas;
 
Atenção: 
·   Como é a cópia de um texto, atentem à ortografia e à acentuação das palavras.



·   Lembrem do espaço de parágrafo.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Pontuação
Ler o texto e fazer o correto uso da pontuação

Matéria: Matemática

Material necessário: Caderno de matemática e estojo.

Orientações de estudo: 

- Fazer operações no caderno.
Data: 07 de maio
Pauta: 4 operações

Título: Divisões

1) Resolva as operações abaixo:
a) 9.030 ÷ 15 =
b) 3.434 ÷ 17 =
c) 6.622 ÷ 22 =
d) 1.363 ÷ 29 =
e) 4.601 ÷ 43 =
f) 3.672 ÷ 54 =
g) 4.087 ÷ 61 =

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: 4 Operações
Realizar as operações utilizando o algoritmo corretamente

Matéria: Ciências

Material necessário: Ficha enviada, caderno e estojo.

Orientações de estudo: 

-  Orientação:

- Abra seu caderno e faça um traço colorido para separar a atividade anterior desta, então

coloque a data de hoje, a pauta: ”Medicina" e o título: “A medicina e o corpo humano”;

        - Nessa atividade você responderá a três perguntas relacionando o que aprendemos com 

            o  ‘’Livro da Medicina’’ com as notícias que temos conhecimento sobre a COVID-19.



O que esperamos com esta atividade:

  Levantamento  de  ideias  sobre  o  livro  "História  da  Medicina"  relacionando  os
nossos   conhecimentos gerais sobre o corpo humano. 

Sexta-feira
dia 08/05

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de ortografia e estojo.

Orientações de estudo:
          

- A proposta desta atividade é que vocês construam o banco de palavras da página 45. 
Contudo, o banco de palavras não precisa ficar completo, vamos construindo ele aos 
poucos.

- A ideia é possamos ir completando este banco aos poucos a partir de palavras que 
vamos em outras atividades como “um dia na quarentena” que enviei a correção.

- Vocês podem colocar uma média de 5 palavras de cada classificação (oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas) que já tenham segurança em fazer a classificação.

- Depois criaremos um banco da sala para vermos quais são as palavras que já nos 
apropriamos.

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Acentuação
Construção de banco de palavras para ampliação do repertório individual e coletivo

Matéria: Matemática

Material necessário: Ficha enviada, caderno de Matemática (quem não for imprimir a ficha) e 
estojo.

Orientações de estudo:
          

- Fazer ficha de medida de tempo
- Estou mandando uma questão de desafio que vocês podem tentar fazer, mas quem não 

conseguir, não se preocupe, eu sei que esta questão é mais desafiadora.

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Problemas
Interpretar problemas e fazer os exercícios propostos

Orientações de estudo:



Proposta de leitura:

Eu tenho mandado algumas propostas de leitura de conto para vocês, mas eu soube que
muitxs de vocês estão lendo outros livros de capítulo. Algumas pessoas também só me falaram o
livro  que  estão  lendo  sem  enviar  desenhos.  Eu  resolvi  compartilhar  alguns  desenhos  que
recebemos para que todxs vejam.

Estou enviando mais um conto que gosto daquele mesmo livro que enviei os outros contos,
quem se interessa em ler, é uma história bem linda.

Minha indicação é que continuem lendo!  Quem quiser  indicar  um conto para a sala é só
colocar nesse mural que criei para a gente. Ele é bem simples, basta clicar no sinal de mais no
canto direito da tela e escreverem o que desejarem. Lembrem de assinar ao final da escrita. Os
post aparecem logo após a nossa autorização.

Eu já fiz a minha indicação, querem conferir? Segue o link...
https://colgioequipe.padlet.org/5ano/5xskom0atjdjz0c9

Orientações de estudo:

Videochamada coletiva às 14:00
O conteúdo será votado na videochamada de terça 05/06.

https://colgioequipe.padlet.org/5ano/5xskom0atjdjz0c9

