
 

  

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:     5º ano 

Segunda-feira  28/09/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Apostila página 60 - 65, através da plataforma iônica 
. 
Texto: A caixa de Pandora. 

Leitura e interpretação de 
texto. 

 Matemática Vídeo aula https://youtu.be/sXtP5mGjZNo,apostila   
página 107 - 110  através da plataforma iônica. 

Adição e subtração com    
números decimais. 

 

 História Vídeo aula https://youtu.be/Q3rU51QT1aQ ,apostila    
página 251 - 253 através da plataforma iônica. 

O Brasil republicano: 
-O predomínio de São Paulo     
e Minas Gerais; 
-O poder dos coronéis; 
-O voto de cabresto e     
votando com autonomia.  

 Ed. Física Videoaula através da plataforma Iônica  

https://www.youtube.com/watch?v=XdTKEsD-FCs  

Esporte de invasão 

 

 

 

Terça-feira   29/09/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Verificação das atividades de    
interpretação de texto na apostila página      
63 - 65, através da plataforma iônica. 

Interpretação de texto. 

 

https://youtu.be/sXtP5mGjZNo
https://youtu.be/Q3rU51QT1aQ
https://www.youtube.com/watch?v=XdTKEsD-FCs


 Matemática Verificação das atividades na apostila     

página 107 - 110, através da plataforma       

iônica.  

Adição e subtração com    
números decimais. 

 Geografia Vídeo aula https://youtu.be/fPeo6PCpxy8 
na apostila página 299 - 302 através da        
plataforma iônica. 

A importância dos rios. 

 

 

 

 

 

Quarta-feira   30/09/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Vídeo aula https://youtu.be/_c4NxcLvnBc, na    
apostila página 66 - 69 através da plataforma        
iônica.  

Interjeição. 

 Matemática Atividades na apostila página 111-115,     
através da plataforma iônica. 

Adição e subtração com    
números decimais. 

 Inglês Vídeo aula - Apostila páginas 86, 87,88,89,       
90 e 91. 

https://youtu.be/QaLYNA2XQQs  

Afazeres diários. 

 Ciências Verificação das atividades página 201. A agricultura e o ambiente: 
-Agricultura Sustentável. 

 

 

Quinta-feira   01/10/2020 
 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática Verificação das atividades na apostila 
página 111 - 115, através da plataforma 
iônica  

Adição e subtração com    
números decimais. 

 Língua 
Portuguesa 

Verificação das atividades, através da 
plataforma iônica na apostila página 66 - 
69 

Interjeição. 

https://youtu.be/fPeo6PCpxy8
https://youtu.be/_c4NxcLvnBc
https://youtu.be/QaLYNA2XQQs


 Empreendedoris
mo e Projeto de 
Vida.  

Vídeo aula https://youtu.be/D1ZqlgVzBzQ,   
a fábula “ A queixa do Pavão” através da         
plataforma iônica. 

Descobrindo a si mesmo. 

 

Sexta-feira   02/10/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua Portuguesa Leitura e interpretação do texto : Por que        
rimos, apostila página 70 - 76, através da        
plataforma iônica.  

Leitura e interpretação de    
texto. 

 Matemática Jogo online  
http://www.escolagames.com.br/jogos/m
estreDaTabuada/ , recordando as    
tabuadas. 

Tabuadas. 

 Arte Leitura da apostila na página 77 - 81        
através da plataforma iônica. 

A música africana. 

 

 

https://youtu.be/D1ZqlgVzBzQ
http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/
http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/

