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QUIZ 04: MATEMÁTICA 5° Ano

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

Quiz 04: MATEMÁTICA 5° Ano – Blog
do Prof. Warles
https://profwarles.blogspot.com/20
16/02/quiz-04-matematica-5ano.html
Pesquisar no Google: Quiz de
matemática 5º ano; clicar em “QUIZ
04: MATEMÁTICA 5° Ano - Blog do
Prof. Warles”; rolar a barra da direita
para baixo até chegar a atividade 1.
Ao começar, você deverá seguir até
a atividade 12, onde concluirá a
sequência daquele QUIZ. Obs: Em
relação as alternativas, quando
estiver correta, ficará verde; quando
estiver errada ficará vermelha, mas
mostrará a alternativa correta em
verde com as devidas explicações e
correções necessárias.

QUIZ 05: MATEMÁTICA 5° Ano
QUIZ 05: MATEMÁTICA 5° Ano - Blog
do Prof. Warles
https://profwarles.blogspot.com/20
16/02/quiz-05-matematica-5ano.html
Pesquisar no Google: Quiz de
matemática 5º ano; clicar em “QUIZ

QUIZ 06: MATEMÁTICA 5° Ano

LÍNGUA
PORTUGUESA

5H/A

Leitura e
Interpretaçã
o Textual do
diferentes
Portadores e

Blog do Prof. Warles: 5° ANO (PORTUGUÊS – QUIZ)

05: MATEMÁTICA 5° Ano - Blog do
Prof. Warles”; rolar a barra da direita
para baixo até chegar a atividade 1.
Ao começar, você deverá seguir até
a atividade 12, onde concluirá a
sequência daquele QUIZ. Obs: Em
relação as alternativas, quando
estiver correta, ficará verde; quando
estiver errada ficará vermelha, mas
mostrará a alternativa correta em
verde com as devidas explicações e
correções necessárias.
QUIZ 06: MATEMÁTICA 5° Ano - Blog
do Prof. Warles
https://profwarles.blogspot.com/20
16/02/quiz-06-matematica-5ano.html
Pesquisar no Google: Quiz de
matemática 5º ano; clicar em “QUIZ
06: MATEMÁTICA 5° Ano - Blog do
Prof. Warles”; rolar a barra da direita
para baixo até chegar a atividade 1.
Ao começar, você deverá seguir até
a atividade 12, onde concluirá a
sequência daquele QUIZ. Obs: Em
relação as alternativas, quando
estiver correta, ficará verde; quando
estiver errada ficará vermelha, mas
mostrará a alternativa correta em
verde com as devidas explicações e
correções necessárias.
Pesquisar no Google:
5° ANO (PORTUGUÊS - Ensino
Fundamental) – QUIZ
Entrar no Blog do professor Warles
https://profwarles.blogspot.com/20
17/01/quiz-5-portugues-5-ano.html

Gêneros
Textuais

Quando entrar na página, você
deverá rolar a barra do canto direito
da tela, para baixo, até chegar no
quadro com as opções do QUIZ, click
na opção “QUIZ 5”. Ao começar,
você deverá seguir da atividade 1
até a atividade 12, onde concluirá a
sequência daquele QUIZ. Obs: Em
relação as alternativas, quando
estiver correta, ficará verde; quando
estiver errada ficará vermelha, mas
mostrará a alternativa correta em
verde com as devidas explicações e
correções necessárias

Blog do Prof. Warles: 5° ANO (PORTUGUÊS – QUIZ)

Pesquisar no Google:
5° ANO (PORTUGUÊS - Ensino
Fundamental) – QUIZ
Entrar no Blog do professor Warles
https://profwarles.blogspot.com/20
17/01/quiz-5-portugues-5-ano.html
Quando entrar na página, você
deverá rolar a barra do canto direito
da tela, para baixo, até chegar no
quadro com as opções do QUIZ, click
na opção “QUIZ 6”. Ao começar,
você deverá seguir da atividade 1
até a atividade 12, onde concluirá a
sequência daquele QUIZ. Obs: Em
relação as alternativas, quando
estiver correta, ficará verde; quando
estiver errada ficará vermelha, mas
mostrará a alternativa correta em
verde com as devidas explicações e
correções necessárias
Pesquisar no Google:
5° ANO (PORTUGUÊS - Ensino

Blog do Prof. Warles: 5° ANO (PORTUGUÊS – QUIZ)

Blog do Prof. Warles: 5° ANO (PORTUGUÊS – QUIZ)

Fundamental) – QUIZ
Entrar no Blog do professor Warles
https://profwarles.blogspot.com/20
17/01/quiz-5-portugues-5-ano.html
Quando entrar na página, você
deverá rolar a barra do canto direito
da tela, para baixo, até chegar no
quadro com as opções do QUIZ, click
na opção “QUIZ 7”. Ao começar,
você deverá seguir da atividade 1
até a atividade 12, onde concluirá a
sequência daquele QUIZ. Obs: Em
relação as alternativas, quando
estiver correta, ficará verde; quando
estiver errada ficará vermelha, mas
mostrará a alternativa correta em
verde com as devidas explicações e
correções necessárias
Pesquisar no Google:
5° ANO (PORTUGUÊS - Ensino
Fundamental) – QUIZ
Entrar no Blog do professor Warles
https://profwarles.blogspot.com/20
17/01/quiz-5-portugues-5-ano.html
Quando entrar na página, você
deverá rolar a barra do canto direito
da tela, para baixo, até chegar no
quadro com as opções do QUIZ, click
na opção “QUIZ 8”. Ao começar,
você deverá seguir da atividade 1
até a atividade 12, onde concluirá a
sequência daquele QUIZ. Obs: Em
relação as alternativas, quando
estiver correta, ficará verde; quando
estiver errada ficará vermelha, mas
mostrará a alternativa correta em
verde com as devidas explicações e
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Filme: “TAINÁ 3 – A ORIGEM”
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EDUKATU

3 H/A

Edukatu

Edukatu
Atividade 9 – Post de Pesquisa “Alternativas para energia”
Atividade 10 – Post de Pesquisa “Feira de ciências”; cada
criança criará o seu experimento e gravará como foi a
experiência
Atividade 11 – Post de Pesquisa “Hora de celebrar”; criar
uma história através de uma produção textual ou através
de uma História em Quadrinhos (HQ)
Atividade 12 – Post de Pesquisa “O que você achou do
percurso Avaliação”

correções necessárias
Atividade sugerida
O filme da conta a história da
personagem Tainá, uma indiazinha
que vive na Amazônia e parte para
uma aventura em busca da mágica
flecha azul, enviada por Tupã. O
desafio faz parte de uma
competição entre os garotos da
aldeia para definir quem será o novo
guerreiro da tribo. Mesmo sendo
impedida de participar por ser
menina, ela conta com a ajuda do
avô e parte em busca da flecha.
A história pode ser um ótimo
gancho para os estudantes
conhecerem mais sobre a região da
Amazônia, aprenderem sobre a
cultura indígena e refletirem sobre a
diversidade cultural do país. Além
disso, o filme também abre a
possiblidade de trabalhar conteúdos
de educação ambiental,
contemplando discussões sobre o
consumo consciente.
Entrar na plataforma Edukatu;
https://edukatu.org.br/
Fazer o login;
Selecionar a opção “CIRCUITOS” e
buscar na barra de rolagem por
”ENERGIA TODO DIA”
Fundamental 1 – Fase Única
Atividades: 9 – 10 - 11- 12

