
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO:13/04 a 17/04 
 

5º ANO  
13/04 Segunda-feira 

Capítulo 2: Que tipos de número você conhece? 

• Matemática: Seguindo as orientações do vídeo enviado pelo Professor, analisar diferentes formas de 
dividir um número por 10, 100 e/ou 1000.  

• Fazer a resolução das questões nas págs: 76 e 77; 
 

Capítulo 2: resenha: Qual é a dica? 

• Português: Responder as páginas: 117 (Interpretação textual) e 118 (responder questões no caderno 

referentes ao texto).   

14/04 Terça-feira 

• Matemática: Assistir ao vídeo que será enviado pelo Professor, DIVISÃO EM PARTES DESIGUAIS, 
façam a resolução da situação-problema dos balões que estão em anexo; 

• Após, fazer a resolução das questões nas págs: 78 e 79;   

• Português: Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rDNfm3JesUw RESENHA CRÍTICA; 

• Responder as páginas: 119 e 120. (PONTO DE CHEGADA) 

15/04 Quarta-feira 
Capítulo 2: Os sistemas humanos são integrados 

• Ciências: Assistir ao vídeo SISTEMA URINÁRIO:  https://www.youtube.com/watch?v=EszH_DVuA3E;  

• Fazer a leitura da pág: 157 e 158 sobre o sistema urinário e a eliminação de substâncias, após, responda 
as questões (conhecimento prévio/leitura prévia); 

• Português: Responder as páginas: 121 a 124 (até a questão 8). (HORA DE PRATICAR) 

16/04 Quinta-feira 

• Ciências: Leia o texto que está em anexo e conheça um pouco mais sobre o SISTEMA EXCRETOR, 
após a leitura responda as questões em seu caderno de Ciências; 

• Português: Faça a leitura do livro O CURUMIM QUE VIROU GIGANTE, logo após responda no seu 
caderno de produção de texto a ficha de leitura que está no ANEXO 1. 

• História: Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hNMViuepyk4 MONARQUIA E 

REPÚBLICA; 

Responder as págs: 228 e 229 no caderno de história. 

https://www.youtube.com/watch?v=rDNfm3JesUw
https://www.youtube.com/watch?v=EszH_DVuA3E
https://www.youtube.com/watch?v=hNMViuepyk4


 

16/04 Sexta-feira 
Domingo é o dia do Índio! 

• Caderno de Português páginas: 124 e 125; 

• Assisti ao vídeo: Os Indígenas - Raízes do Brasil  para conhecer melhor a cultura desse povo e do que 
herdamos de sua cultura Link:  https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s; 

• Caderno de Geografia leitura da pág: 164, resolução das questões págs: 165 e 166. 

 

Tenham um ótimo final de semana!  

Beijos virtuais dos professores Edy e Paty. 
 

 

                                                 
ANEXO 1 
 
 

Matemática: Façam a resolução da situação-problema dos balões abaixo em seu caderno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciências Leiam o texto: 
 

Sistema excretor 

O sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue, 
produzem e excretam a urina. Ele retira do sangue os produtos finais do metabolismo 
celular, considerados tóxicos e conhecidos como excretas nitrogenados, levando-os 
para fora do organismo. O sangue recolhe esses resíduos e ao passar pelos rins é 
filtrado e esses resíduos são eliminados pela urina. 

Alice tem 12 canetinhas coloridas e 

pretende dividir entre Clara e Bella. 

Quantas canetinhas ganhará cada 

colega, se a divisão for feita igualmente 

para as duas? 

iMarcus e Malu são primos. Durante as férias 

de janeiro, eles resolveram vender trufas. 

Eles venderam juntos 90 reais e precisam 

dividir o dinheiro. O problema é que Malu 

vendeu o dobro do que Marcus vendeu. 

Como poderíamos dividir esse dinheiro de 

forma justa? Quanto cada um deve receber? 

https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s


 

 

O sistema excretor tem como função eliminar o excesso de substancias prejudiciais 
ao nosso organismo, com o objetivo de manter o equilíbrio necessário para o bom 
funcionamento do nosso organismo. 

Os rins funcionam como filtros, que retiram as impurezas da corrente sanguínea, 
nosso organismo elimina essas substancias toxicas por meio da urina e da 
transpiração. A urina se forma de maneira continua no rim, esse processo chama-se 
diurese, e se acumula na bexiga.  

A transpiração além de eliminar substancias toxicas serve também como regulador da 
temperatura corporal. 

Os ureteres são os tubos que ligam o bacinete de cada rim à bexiga urinária. 

A bexiga é o compartimento onde é a urina fica depositada até ser expelida, ela 
geralmente comporta 250 ml e é formada por músculos lisos. 

A uretra é o canal por onde a urina é eliminada, tanto homens quanto mulheres 
possuem a uretra. Os músculos que pressionam a uretra, controlando nossa vontade 
de urinar, abrindo ou fechando o canal da uretra são os esfíncteres. 

È muito importante ingerir pelo menos dois litros de água por dia, pois a água é 
essencial no processo de eliminação das toxina e também no processo de manter a 
temperatura do corpo. 

Responda em seu caderno de Ciências:  

1) Quantos e quais são os órgãos do sistema excretor? 
2) Qual é a função do sistema excretor? 
3) Qual é o produto resultante do processo realizado no sistema excretor? 
4) Quais são as funções da transpiração? 
5) Qual é a importância de beber água e qual é a indicada para ingestão 

diária? 

 
 
 
 
 
 
 



 

Português: 
 

01. Escreva as informações do livro que você leu: 
Título:  
Autor (a):  
Ilustrador (a): 
Editora: 
Ano de publicação: 

 

02. O desafio desta semana é o seguinte: 
✓ Ler a história com atenção. 
✓ Contar a história para uma pessoa da sua família. 
✓ Registrar o que ela achou da história e da sua maneira de contá-la. 

 
03. Escolha duas palavras interessantes que contam na história. Procure, no 

dicionário, o significado de cada uma delas e anote no espaço abaixo. 
 

04. Faça uma ilustração sobre uma parte da história lida. 
 

 
05. Você indicaria esse livro para algum colega? Justifique a sua resposta. 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                                  ANEXO 2

 

 

GABARITO 
13/04 SEGUNDA-FEIRA 

Português: resposta pessoal  
Matemática: págs: 76 e 77- a) 6000    b) 600   c) 60   d) 6   e) 4     f) 4   g) 4   h) 4   i) 7050   j) 705   k) 700    l) 70   m) 127   n) 
15   o) 42   p) 8 

14/O4 TERÇA FEIRA 
Matemática: págs: 78 e 79 QUESTÃO 1- Márcia: 2 partes    Júlia: 1 parte   600/3=200  Márcia investiu R$ 90,00 e Júlia, R4 
200,00.      QUESTÃO 2- O total de folhas será dividido em 4 partes, 3 partes para um serviço e 1 parte para outro. 3600/4= 
900.  Em um dos serviços serão usadas 900 folhas, no outro, 2700 folhas.   QUESTÃO 3- Felipe: 1 parte   Pai: 3 partes    Então 
o valor do carrinho será dividido em 4 partes. 360/4=90. Felipe vai dar R$ 90,00, e seu pai, R$ 270,00.    QUESTÃO 4-  Cada 
equipe arrecadou: Azul: 1 parte do total de pacotes de fralda   verde: 2 partes (pois arrecadou o dobro da equipe Azul) No total, 
são 3 partes.   1560/3= 520   A equipe azul arrecadou 520 pacotes de fralda, e a verde, 1040. 

15/04 QUARTA-FEIRA 
Português: pág: 119 QUESTÃO 1- Título da obra/ resumo da obra/  Autor da obra/ avaliação crítica da obra.  
2- Por que/ Porque/ por quê.    3. A conjunção “mas” que expressa oposição.  
 
Ciências: pág 157 QUESTÃO 3: 1- Rim/ Órgão que filtra o sangue e produz a urina; 2- Ureter/ Órgão que leva a urina até a 
bexiga;    3- Bexiga/ Órgão que armazena a urina;   4- Órgão que elimina a urina para o exterior; 
QUESTÃO 4: Porque a urina contém substâncias tóxicas que estavam no sangue, resultantes da digestão de proteínas;     
QUESTÃO 5- A artéria renal é o vaso que chega ao rim. E o ureter é o que leva a urina para a bexiga.  



 

   

16/04 QUINTA-FEIRA 
Ciências: QUESTÃO 1: Veia cava, veia renal, rins, ureter, bexiga e uretra. 
QUESTÃO 2: O sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue. O sistema excretor tem como 
função eliminar o excesso de substancias prejudiciais ao nosso organismo, com o objetivo de manter o equilíbrio necessário 
para o bom funcionamento do nosso organismo. 
QUESTÃO 3: A urina é o resultado do processo realizado pelo sistema excretor. 
QUESTÃO 4: Além de eliminar substâncias tóxicas servem também para regular a temperatura corporal 
QUESTÃO 5: É muito importante ingerir pelo menos dois litros de água por dia, pois a água é essencial no processo de 
eliminação das toxinas e também no processo de manter a temperatura do corpo. 
 
História: pág: 229 QUESTÃO 1-  V/ F/ F/ V/ F/ V/ V.  
Na monarquia, o rei não é escolhido pelo povo. 
Na república, o governantes fica no poder por um tempo determinado. 
No Brasil já houve monarquia.  

17/04 SEXTA-FEIRA 
Geografia pág: 165 QUESTÃO 1 – A afirmação está incorreta. O fato de haver pouca presença de indígenas, na porção mais 
ao sul do território nacional é uma consequência da dizimação desse povo ao longo do processo de colonização, seja por meio 
de guerras ou mesmo por meio da proliferação de doenças contagiosas, para quais os nativos não tinham defesa imunológica.  
Pág: 166 - QUESTÃO 2 – Entre os possíveis problemas podem ser citados: a contaminação dos povos isolados por doenças 
para as quais eles ainda não possuem defesa imunológica e a degradação ambiental de suas terras por atividades econômicas, 
como a extração de madeira e mineração. QUESTÃO 3- a) em torno de 75%    b) fora das terras Indígenas,  c) resposta pessoal. 
 
Português: pág 121 QUESTÃO 1- (B)   2- (A)   PÁG:122- 3 (D)   PÁG:123- QUETÃO 4 (B)   5 (A)   6 (D)   7 (C)   PÁG:124 – 
QUESTÃO 8 (A)  9 (B)     10 (A)    11 (C)     12 (D)  
 

 
 


