
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO:06/04 a 08/04 
 

5º ANO  
06/04 Segunda-feira 

 

• Assistir o link: https://www.youtube.com/watch?v=AQfHQP-JLcA  USO DOS PORQÊS; 

• Caderno de Português págs: 112 à 114 até a questão 8 (leitura prévia/ conhecimento prévio); 

• Assistir ao vídeo que será enviado pelo professor, analisar diferentes formas de dividir (divisão com estimativa e por 

decomposição de parcelas); 

• Caderno de matemática págs: 69 e 70 (seguindo as orientações do vídeo) conhecimento prévio.   

07/04 Terça-feira 
 

• Caderno de Português págs: 114 e 115, “ENTRE EM AÇÃO” / Sugestão: O(a) aluno(a) deverá realizar essa 

brincadeira com seus pais e/ou irmãos, a criança deverá formular as frases com o uso dos porquês; 

• Caderno de Matemática págs: 73 à 75 (conhecimento prévio/leitura prévia).  
 

08/04 Quarta-feira 
 

• Caderno de Português pág: 116, responder no caderno; 

• Assistir ao vídeo: (Ananec Sistema circulatório) link: https://www.youtube.com/watch?v=tc40eRJqSyk 

• Ciências: O Sistema Circulatório e a distribuição de nutrientes. Fazer a leitura da página 153 sobre o sistema 

circulatório; 

• Caderno de Ciências págs: 154 à 155. 

09/04 Quinta-feira 
 

• Assistir ao vídeo, link: https://www.youtube.com/watch?v=MjctI7ENoz8; 

• No caderno de Geografia analisar a imagem da pág: 160 do ponto de vista referente à desigualdade social, 

responder as questões das págs: 162 e 163 (conhecimento prévio/ leitura prévia). 

• Com ajuda da família procure fotos que relembre como a família comera a páscoa,logo após, construa um texto 

no seu caderno de produção de texto, abordando o tema Minha Páscoa em família: Como vocês comemoram a 

páscoa? O que a páscoa significa para você e sua família? O que vocês costumam fazer neste dia? Este ano, o 

que farão? Use e abuse da criatividade. 

 

Desejamos a você e a sua família uma Feliz Páscoa.  

Abraços dos Professores: Edgleidson e Patrícia. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AQfHQP-JLcA
https://www.youtube.com/watch?v=tc40eRJqSyk
https://www.youtube.com/watch?v=MjctI7ENoz8


 

 

GABARITO 
06/04 SEGUNDA-FEIRA 

Português: pág: 112 QUESTÃO 4 – a) Ele foi empregado para fazer uma pergunta, 
b) Ela foi usada para indicar a causa, o motivo, 
5 – Indicar os motivos, as razões de algo. 
Pág: 113 QUESTÃO 6) Uma pergunta, 7 –  c)    a)    d)      b),   
Pág: 114 QUESTÃO 8 -  a) porquê     b) por que        c) por quê? Porque.      
 

07/O4 TERÇA FEIRA 
Matemática: pág: 74 QUESTÃO 2 –  120/60/40/24  
QUESTÃO 3- 3200 + 750 + 1900 = 5850        5832 / 24= 243,00   cada apartamento pagará R$ 243,00 
QUESTÃO 4 – a) 1930 – 250= 1680 
b) 1930/10= 193 
QUESTÃO 5 – 1250x6= 7500    7500/50= 150 A cortesia será recebida por 150 clientes. 

08/04 QUARTA-FEIRA 
Português: pág: 116 QUESTÃO 1) Resposta pessoal,  
2) Não, o conto começa com o narrador se apresentando ao leitor. Em geral, nos contos infantis tradicionais, 
o narrador não dialoga diretamente com o leitor. 
3) Porque geralmente o leitor é envolvido pela história, os personagens, as ações, e não percebe que há 
uma voz, um narrador trazendo tudo isso para ele. O narrador é percebido quando é também personagem 
da história.  
 
Ciências: pág: 154 QUESTÃO 1- a) O fato de o coração ser oco permite a passagem de sangue por dentro 
dele.  
b) Resposta pessoal,    
pág: 155 QUESTÃO 2- a) O coração se localiza no tórax e está levemente deslocado para o lado esquerdo. 
Ele é protegido pelas costelas e fica entre os dois pulmões. 
b) Os vasos sanguíneos estão localizados em todo corpo. 
c) Resposta pessoal    d) Resposta pessoal. 
 

09/04 QUINTA-FEIRA 
 

Geografia: pág: 161 QUESTÃO 1) Na fotografia, é possível visualizar pessoas pertencentes a diversas 
etnias que formam o povo brasileiro. Essa condição é um reflexo da sua história, marcada pela chegada de 
imigrantes dos mais variados lugares do mundo.  
2) Resposta pessoal.  
 

 


