
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:     5º ano 

Segunda-feira  15/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação do miniconto na apostila página 49.. Gênero textual: 
Miniconto 

 Matemática Atividades para realizarem no caderno de matemática. Operações de adição,   
subtração, divisão e   
multiplicação. 

 História Verificação das atividades da página 300 

Leitura e resolução das atividades da página 301 e 302 

Os holandeses no   
Brasil. 

Artistas e cientistas   
no Brasil holandês. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terça-feira   16/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Vídeo aula  https://youtu.be/KLxmc0eln94 
 
 
Apostila 50 e 51. 

Formação de palavras   
primitivas e derivadas. 
Prefixo e sufixo das    
palavras. 

 Matemática Verificação das operações do dia 15. Operações de adição e    
subtração, multiplicação e   
divisão. 

 Geografia Verificação das atividades da página 296 e       
297. 
Leitura, interpretação e resolução das     
atividades da página 300 a 302 

Povos brasileiros. 

Crescimento da população   
brasileira. 

 Inglês Apostila páginas 52, 53, 54, 55, 56 e 57.  
 
https://youtu.be/082ps3hDb7s 
 

Vocabulário relacionado  
praia / Gerúndio 

 

 

Quarta-feira   17/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Resolução das atividades da página 50 e       
51. 

Formação de palavras   
primitivas e derivadas. 
Prefixo e sufixo das    
palavras. 

 Matemática Expressões numéricas com adição e     
subtração. 

Resolver no caderno de matemática. 

Expressões numéricas com   
adição e subtração. 

 Ciências Apostila página 188 a 191. Sistema Urinário: 

-Eliminação de substâncias   
do corpo. 

-estrutura do sistema   
urinário. 

 Ed. Física Atividade prática com vídeo aula no 
youtube 

Esporte de campo 

https://youtu.be/KLxmc0eln94
https://youtu.be/082ps3hDb7s


 

Quinta-feira   18/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática Verificação das expressões numéricas de 
adição e de subtração  

Expressões numéricas de   
adição e subtração. 

 Língua 
Portuguesa 

Correção das atividades na apostila página 
50 e 51 

Formação de palavras: 

-Palavras primitivas e   
derivadas; 

- Prefixo e sufixo.  

 Ensino Religioso Resolução das atividades na apostila 
página 51 a 55 . 

Reconstrução de si e do     
outro. 

 

 

Sexta-feira   19/06/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Língua 
Portuguesa 

Caderno de caligrafia Escrever palavras  
primitivas e derivadas. 

 Matemática Jogos on line:   
http://brincandocomarie.com.br/arie-tabuada/ 

 

Caderno de matemática. 

Tabuadas. 

 

Expressões de adição,   
subtração, multiplicação e   
parênteses. 

 Arte Apostila página 47 e 50 Dança Contemporânea. 

 

 

http://brincandocomarie.com.br/arie-tabuada/

