
 

  

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:     5º ano 

Segunda-feira  14/09/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Vídeo aula         https://youtu.be/QCVYsDlowfI , 
através da apostila página 41 - 43 através da 
plataforma iônica. 

Estudo da Língua: Mal/Mau 

 Matemática Atividades de fixação no caderno de matemática. Escrita e leitura dos números     
decimais 

 História Vídeo aula https://youtu.be/VGktTLagBns , na 

apostila página 246 - 250 através da plataforma        
iônica. 

Os primeiros tempos da    
República. 

A crise do Império e a      
proclamação da República. 

 Ed. Física Atividade prática através de vídeo aula da 
Plataforma Iônica 

Brincadeiras populares do   
mundo 

 

 

 

Terça-feira   15/09/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Verificação das atividades na página 41 e       
43, através da plataforma iônica. 

Estudo da Língua: Mal / Mau 

 Matemática Verificação das atividades no caderno     

através da plataforma iônica  

Escrita e leitura dos números     
decimais 

 Geografia Verificação das atividades na apostila     
página 293, 294, 295 através da      
plataforma iõnica. 

Relevo Brasileiro. 

 

https://youtu.be/QCVYsDlowfI
https://youtu.be/VGktTLagBns


 

 

 

 

 

Quarta-feira   16/09/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Exercícios de fixação no caderno de Língua       
Portuguesa. 

Estudo da língua: Mau / Mal 

 Matemática Vídeo aula https://youtu.be/oyugN_lO3qw 

apostila página 99 e 100, através da       
plataforma iônica. 

Representação da fração   
em número decimal 

 Inglês Atividade em pdf na Plataforma Iônica.  Verbos no presente simples 

 Ciências Verificação das atividades na página 197 e 
198 através da plataforma iônica. 

Recursos naturais  
renováveis e não   
renováveis.  

 

Quinta-feira   17/09/2020 
 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática Verificação das atividades na página 99 e 
100 através da plataforma iônica. 

Representação da fração   
em número decimal 

 Língua 
Portuguesa 

Verificação das atividades de fixação no 
caderno de Língua Portuguesa através da 
plataforma iônica. 

Estudo da língua : Mau / Mal 

 Ensino Religioso Atividades na apostila página 86 - 91,       
através da plataforma iônica. 

Conversão. 

 

 

Sexta-feira   18/09/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

https://youtu.be/oyugN_lO3qw


 Língua Portuguesa Leitura e interpretação do texto : A última        
chance na apostila página 44 -50,      
através da plataforma iônica. 

Leitura e interpretação de    
texto. 

 Matemática Jogos online  
http://www.escolagames.com.br/jogos/m
estreDaTabuada/ 

 

Tabuadas 

 Arte Atividades na apostila página 75 através      
da plataforma iônica. 

Cordofones. 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/
http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/

