
5º anoRoteiro de Estudos 
Segunda – feira (27/04)

📖 Leia as pp. 04 a 10 do paradidático “Meu avô africano”.

Português:
💻 Assista ao vídeo da aula gravada do dia 23 de abril disponibilizada na sala de aula virtual.
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 209, 210 211 e 215 do livro de gramática.

História:
💻 Assista ao vídeo da aula gravada do dia 22 de abril “Unidade 2 – Capítulo 1 – Os primeiros núcleos populacionais”
disponibilizada na sala de aula virtual.
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 47, 49, 51 e 53 do livro.

Ciências:
💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Sistema Urinário” e faça as correções das atividades em seu material didático.
💻 Assista à videoaula “Água, um recurso natural” disponibilizada na sala de aula virtual.
✍ Realize as atividades propostas nas pp. 74, 78 e 79 do livro.
💻 Acesse o site https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/quebra-cabeca-da-agua?tag=todos-meio-ambiente e jogue
o jogo proposto.

Matemática:
💻 Assista à videoaula “Autocorreção sexta-feira” com a autocorreção das páginas sobre números decimais. Faça as
correções necessárias em seu material didático.

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/quebra-cabeca-da-agua?tag=todos-meio-ambiente


5º anoRoteiro de Estudos 
Terça – feira (28/04)

📖 Leia as pp. 11 a 16 do paradidático “Meu avô africano”.

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Multiplicação de decimais” disponibilizada na sala de aula virtual. Durante a aula você
precisar responder às atividades propostas na p. 307 do seu livo.
✍ Agora, responda aos exercícios das pp. 43 e 44 (somente quesito 4) da apostila e da p. 306 do livro.

Geografia:

💻 Confira o gabarito 2º Exercício Extra passado na aula anterior.
💻 Assista a “Autocorreção - Quem somos – Formação da população brasileira” e faça a correção das atividades
em seu material didático.
📖 Leia o poema da p. 72 do seu livro.
💻 Assista ao vídeo “Quem não éMigrante?” disponibilizado na sala de aula virtual.
✍Responda aos exercícios propostos nas pp. 72 e 73 (somente quesito 2 e 3) do livro.
💻 Realize o 3º Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

Português:

🔴 Aula ON LINE (ao vivo) - Português. (Confira o convite enviado por e-mail)
Confira os horários da sua unidade. Eles foram disponibilizados no mural da sala de aula virtual.
Após a explicação da professora, realize as atividades propostas, durante a aula, pela professora.



5º anoRoteiro de Estudos 
Quarta – feira (29/04)

📖 Leia as pp. 17 a 23 do paradidático “Meu avô africano”.

Inglês:

💻Assista à videoaula disponibilizada na mesma sala de aula virtual.
💻Agora, responda ao Exercício Extra no Google Forms

História:

💻 Responda ao Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

Português:

✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 219, 220, 224 e 225 do livro de gramática.

Matemática:

💻 Assista a videoaula “Autocorreção – Terça” que contempla a autocorreção das páginas enviadas na aula
passada. Faça as correções necessárias em seu material didático.
✍Realize as atividades propostas nas pp. 282, 288, 297 e 299 do livro para revisar o que aprendeu sobre
números decimais.
🎮 Jogue o jogo “Multiplicação de um número racional por um número natural” proposto da plataforma
Mangahigh para revisar o que aprendeu sobre multiplicação de números decimais. Você pode jogá-lo quantas
vezes quiser.



5º anoRoteiro de Estudos 
Quinta – feira (30/04)

📖 Leia as pp. 24 a 33 do paradidático “Meu avô africano”.

Espanhol:

💻 Assista à videoaula “Lección 3 – Verbo ver, Puntos Turísticos y Adverbios de localización” disponibilizada na
sala de aula virtual.
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 34, 35 e 36 do livro.
💻 Responda ao 2º Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

Redação:

✍ Produza a atividade de Redação disponibilizada na sala virtual. Para produzir o texto, você pode imprimi-lo ou
fazer em um caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do material produzido será no retorno às aulas
presenciais.

Matemática:

🔴 Aula ON LINE (ao vivo) - Matemática. (Confira o convite enviado por e-mail)
Confira os horários da sua unidade. Eles foram disponibilizados no mural da sala de aula virtual.
Após a explicação da professora, realize as atividades propostas, durante a aula, pela professora.

Português:

✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 216, 217, 218, 226 e 227 do livro de gramática.


