
5º ano Roteiro de Estudos  

Segunda – feira (18/05) 

Português: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) – Português (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual).  
Durante a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 41 e 42 e autocorreção das pp. 38, 39 e 40 do caderno de atividades. E faça 
autocorreção do livro de Português Ápis das pp. 200 a 203. 
Após a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 228, 229 e 230 do livro de Português Ápis. 

Ciências: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) - Ciências. (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual)  
Durante a aula: ✍ Realize a autocorreção da p. 144 do livro e realize as atividades das pp. 34 e 35 do caderno de atividades. 

Após a aula: 💻 Acesse o site http://www.clicfilhos.com.br/ler/525-Lixo_que_vira_brinquedo e aprenda a fazer brinquedos de 
“sucata” e entenda sobre a importância de reutilização dos resíduos sólidos. 

Matemática: 

💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Retas, Ângulos e Polígonos” e realize autocorreção das pp. 118, 119, 121, 122, 124 e 125 
do livro e da p. 51 da apostila. 

📖  Faça a leitura prévia das pp. 52 e 53 da apostila, sobre Plano Cartesiano. 

Geografia: 

💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Google Forms Regiões Brasileiras” disponibilizada na sala de aula virtual. 
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5º ano Roteiro de Estudos  

Terça – feira (19/05) 

História: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) – História (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual).  
Durante a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 58 e 59 do livro. 

Matemática: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) - Matemática. (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual)  
Após a aula: ✍ Realize as atividades propostas nas pp. 53 e 54 da apostila. 

Ed. Física: 

💻 Assista à videoaula que apresenta uma sugestão de atividade para ser executada na sua residência e está disponibilizada na 
sala de aula virtual da plataforma Google. 

Espanhol: 

💻 Assista à videoaula “Unidad 2 – Lección 4”, disponibilizada na sala de aula virtual. 

✍ Realize as atividades das pp. 44, 45, 46 e 47 do livro. 

Português: 

✍ Leia o texto 2 da p. 17 e realize as atividades das pp. 18 a 21 da apostila. 

Ciências: 

📖 Realize a leitura prévia das pp. 145 e 146 do livro. 



5º ano Roteiro de Estudos  

Quarta – feira (20/05) 

Geografia: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) – Geografia. (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual)  
Durante a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 90, 92 e 93 do livro com autocorreção. 
Após a aula: ✍ Responda às atividades propostas nas pp. 87 (quesito 2), 89 (quesitos 1 e 2) e 91 (quesito 2) do livro. 

Ciências: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) - Ciências (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual).  
Durante a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 145 e 146 do livro. 
Após a aula: ✍ Responda à autoavaliação da p. 147 do livro. 
💻 Jogue o jogo proposto no site https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/basquete-reciclavel. 
💻 Jogue o jogo proposto no site https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/zelig-coleta?hd=0. 

Matemática: 

💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Plano Cartesiano e Mudança de Direção e Sentido” e realize autocorreção das pp. 53 e 54 da 
apostila. 

💻 Assista à videoaula “Como elaborar problemas”, disponibilizada na sala de aula virtual. 

✍ Realize as atividades das pp. 62 (quesito 13), 64 e 65 da apostila. 

Português: 

✍ Realize as atividades das pp. 22, 23 e 24 da apostila. 

História: 

💻 Assista à videoaula de autocorreção pp. 55 (q. 1 e 2), 57 (q.4), 61 (q. 1 e 2) e 63 (q. 4, 5 e 6) do livro. 
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5º ano Roteiro de Estudos  
Quinta – feira (21/05) 

Português: 

🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) - Autocorreção (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual)  
Durante a aula: ✍ Realize a autocorreção das pp. 18 a 24 da apostila. 

Matemática: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) - Matemática. (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual)  
Durante a aula: ✍ Realize o debate das atividades das pp. 64 e 65 da apostila, a autocorreção da p. 62 (quesito 13) da apostila e a p. 65 
(quesito 17) da apostila. 
Após a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 61 (quesito 7, 8 – letras “b” e “d” e 9), 66 e 67 da apostila. 

Xadrez: 

💻 Assista à videoaula “Jogadas Especiais – En Passant e Roque”, disponibilizada na sala de aula virtual. 

📖 Realize a leitura das pp. 20, 22 , 23 e 24 da apostila. 

✍ Realize as atividades das pp. 21, 22, 24 e 25 da apostila. 

Inglês: 

💻Primeiro assista à videoaula (Parte 01 – Verb: to can / Hobbies) e acompanhe no livro as pp. 38 e 39. E, para auxiliá-lo/auxiliá-la há um 
esquema do assunto, onde você pode imprimir, copiar em seu “caderno de revisão” ou em uma folha avulsa que deve permanecer dentro do 
seu livro entre as pp. 38 e 39. 
✍Após isto, responda aos exercícios do livro nas pp. 40 (q. 2 e 3), 41 (adesivos na p. 197), 42, 133 e 166 (q. 3). Em caso de dúvidas, há um 
documento onde explica como deve responder às questões. 

Geografia: 

💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Google Forms Processos Migratórios”, disponibilizada na sala de aula virtual. 



5º ano Roteiro de Estudos  
Sexta – feira (22/05) 

Português: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) - Autocorreção (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual)  
Durante a aula: ✍ Realize a autocorreção das pp. pp. 228, 229 e 230  e faça as atividades das pp. 231 a 234 do livro de Português Ápis. 
Após a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 235 a 238 do livro de Português Ápis. 
📖 Leia e estude o paradidático “Meu avô africano”, o trabalho avaliativo desse livro será disponibilizado na sala virtual da plataforma Google no 
dia 26 de maio.  E a aula de revisão desse paradidático será no dia 25 de maio. 

Matemática: 
🔴 Aula ON LINE (AO VIVO) - Matemática. (Confira o horário do seu grupo em sua sala de aula virtual)  
Durante a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 180, 181 e 195 do livro. 
Após a aula: ✍ Realize as atividades das pp. 175, 176, 194 e 196 do livro. 

Programa Semente: 

💻 Assista à videoaula que está disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google. 

Artes: 

💻 Assista à videoaula “Leitura de Notas na Clave de Fá”, disponibilizada na sala de aula virtual. 

✍ Realize as atividades das pp. 12 e 13 da apostila. 

Redação: 

💻 Assista à videoaula que está disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google. 

✍ Produza a atividade da apostila “Texto e Redação”. 

Geografia: 

💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Capítulo 4” e faça a correção das pp. 87 (quesito 2), 89 (quesitos 1 e 2) e 91 (quesito 2) do livro. 


