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Grandezas e
medidas

ATIVIDADE

CONSIGNA - EXPLICAÇÃO

Vídeo: “Perímetro e área”

Assistir ao vídeo que ajuda a compreender o conceito de área
e perímetro
https://www.youtube.com/watch?v=YWy9fI6TYzl

Medida da área da região
retangular

Pensar e analisar as possibilidades de como podemos realizar
o cálculo da área das diversas formas, das regiões
retangulares. Livro págs. 216 e 217

Medida de volume

Realizar as atividades propostas, que mostram e enfatizam a
forma de usar a unidade de medida “volume”, em nosso dia a
dia. Livro págs. 220 a 222

Medida de Capacidade
Realizar as atividades propostas, que retomam e enfatizam as
diferentes unidades de medidas, usadas em nosso dia a dia.
Livro págs.223 e 224

LÍNGUA
PORTUGUESA

5H/A

Reflexão sobre o
Projeto de Leitura – texto 1 e Realizar a leitura dos textos sugeridos no projeto de leitura,
conteúdo temático 2 do bloco 4 “O Universo
livro págs. 300 a 302
do texto
(Paráfrase)” ; “Com o pé na
Lua” e “Raio-X da Lua”
Processos de
formação e
significados das
palavras

Singular e Plural

Realizar as atividades anexas no caderno, refletindo sobre a
concordância e escrita correta das palavras

Singular e Plural

Realizar as atividades anexas no caderno, refletindo sobre a
ortografia e escrita das palavras – continuação da sequência
didática

Singular e Plural

Realizar as atividades anexas no caderno, refletindo sobre a
ortografia e escrita das palavras – continuação da sequência
didática

Vídeo: “A gramática cantada Assistir ao vídeo que traz uma forma divertida de revisar o
– Singular e plural
plural e o singular
https://www.youtube.com/watch?v=AaOLznI8cN4

INTERDISCIPLINAR 4H/A
: CIÊNCIA,
HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

Terra e Universo

Explorando a Terra – A Terra Refletir sobre as questões propostas na pág. 22; realizar a
é arredondada
leitura e a sequência didática das págs. 24 a 27

Registros da
história:
linguagens e
culturas

Patrimônio Histórico e
Cultural – Patrimônios
Materiais

Livro de história págs.133 a 136 e 142 a 146, ao assistir o
vídeo, compreenderão de forma ilustrada os conteúdos
abordados.

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=BUU2nI-QZ_U
O QUE É PATRIMÔNIO
CULTURAL? BENS
MATERIAIS E IMATERIAIS Exemplos no Brasil - (Em 3
minutos)
Mundo do trabalho Meios de Transportes

Livro de geografia págs. 127 a 132

Vídeo: Meios de Transporte | https://www.youtube.com/watch?v=6TgamyHBv4c
Vídeos Educativos para
Crianças
Vídeo: Os Meios de
Comunicação | Vídeos
Educativos para Crianças

https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU

EDUKATU

3H/A

Matéria e energia/
Consumo
consciente e
sustentável

Atividade 5 – Post de
Pesquisa “Ação contra a
mudança do clima”

Entrar na plataforma Edukatu;
https://edukatu.org.br/

Fazer o login;
Atividade 6 – Post de
Pesquisa “Parcerias e meios Selecionar a opção “CIRCUITOS” e buscar na barra de
de implementação”
rolagem por “O QUE SÃO ODS?”
Atividade 7 – Post de
Pesquisa “Avaliação dos
percursos”

Fundamental 1 – Fase Única
Atividades 5 – 6 – 7

