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03/11/2020 a
06/11/2020

HORAS
AULAS NÃO
SÍNCRONAS

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS
5º ano - Semana de 03/11/2020 a 06/11/2020
CONTEÚDO
ATIVIDADE

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

MATEMÁTICA

4H/A

Grandezas e
Medidas

Medida de Massa
Medida de Temperatura

LÍNGUA PORTUGUESA

5H/A

Avaliação dos
efeitos de
sentido
produzidos
em textos

Projeto de Leitura – Texto: “Um dia de mosquito”

Morfossintaxe

Vídeo “Conjunção”

Assistir ao vídeo sobre conjunção que ilustra
o conteúdo
https://www.youtube.com/watch?v=FTqo
5sX1daw&feature=youtu.be

Conjunção

Realizar no caderno as atividades
anexas que auxiliam na consolidação do
conteúdo.

Multidisciplinar: Vídeos

Assistir aos vídeos

“De boca a ouvido a tradição oral”

https://www.youtube.com/watch?v=RBLJwCxYQw

“Tradições orais e memórias”

https://www.youtube.com/watch?v=OFBi
N9OC3fQ

“Chico Bento em: Na roça é diferente – turma da Mônica (1990)”

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_
E3zvnjc

INTERDISCIPLINAR:
CIÊNCIA, HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

4H/A

Registros da
história:
linguagens e
culturas

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Oração – frase

Realizar as atividades propostas, que
retomam e enfatizam as diferentes
unidades de medidas, usadas em nosso
dia a dia. Livro págs. 198 a 205
Realizar a leitura do texto sugerido no
projeto de leitura, livro págs. 295 a 297
Realizar no caderno as atividades
anexas que explicam sobre as palavras
que vão formar uma ideia, um
pensamento.

Sondagens
Avaliativas

Sondagem Multidisciplinar que Contempla Português,
Matemática, História, Geografia e Ciências

Realizar a atividade proposta que
contempla os conteúdos abordados no
mês de outubro. A sugestão é que seja
feita no dia 05/11/2020.

Sondagem da Produção Escrita
TEMA: “CONSUMISMO E OSTENTAÇÃO NA
INFÂNCIA”

Escreva um texto falando sobre sua
opinião no que diz respeito ao
consumismo e a ostentação na infância;
principalmente no mês de outubro, na
qual se comemora o “Dia das Crianças”.
A sugestão é que seja feito dia
06/11/2020

OBS: As Atividades referentes as sondagens diagnósticas estão em documento de word, por isso, pode ser feito o download das
atividades e realiza-las no próprio documento no computador, salvando-a no final. Caso queiram optar pela impressão, segue em
documento de PDF (que não altera a formatação do documento quando impresso). Também disponibilizaremos em Google Forms,
onde a criança poderá fazer direto e enviar na conclusão do mesmo, automaticamente. Lembramos que será necessário apenas
a devolução do gabarito que se encontra anexo a sondagem multidisciplinar e a produção escrita, ambas
impreterivelmente até o dia 12/11/2020.
Att. Cecília e Gil

