
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
5° Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 
Observações: 1 – Fiquem atentos aos prazos de entrega das atividades; 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 13h às 17h40` atentem-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

 

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

 

Dia da 

Semana 

 Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser 

encaminhado pelo 

aluno 

Plantão de dúvidas 

 

 

Segunda -

feira 

(04/05) 

Aula 1: FOA ******************** ***************** ******************** ******************** ******************** 

Aula 2 e 3: Matemática - 

Gisele 

 ZOOM - 13:30 às 14:40 

*Múltiplos e divisores. 

*Introdução às 

expressões numéricas 

Atividades no livro 

didático Bernoulli, 

páginas 121, 123 e 

128. 

        ZOOM - 13:30 às 14:40 

                      Vídeo 

 Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 4 e 5: Ling. Port.  - 

Rafaella 

ZOOM - 15:45 às 16:15. 

Mal/mau; 

Bem/bom 

Atividades no livro 

didático Bernoulli 

páginas 101 a 102. 

ZOOM - 15:45 às 16:15. Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 6:  Música - Raquel Agudo e grave Será feito um desafio 

para aprendermos o 

que significam as 

palavras “agudo” e 

“grave” e refletirmos 

sobre a nossa própria 

voz. 

O vídeo será disponibilizado no 

classApp e no whatsApp no dia 

da aula. 

Na aula de música, não 

será necessário o envio 

da atividade, porém, se 

alguém conseguir e 

quiser, pode mandar o 

seu vídeo pelo classApp 

ou pelo whatsApp. 

ClassApp e WhatsApp 

(984038724). 
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Enviar no classApp ou 

no whatsApp até o dia 

08/05. 

 

Terça -

feira 

(05/05) 

Aula 1: Atividades do dia ******************** ***************** ******************** ******************** ******************** 

Aula 2 e 3:  Ciências - 

Rafaella 

ZOOM - 13:30 às 14:10 

A importância da água 

para a saúde; 

Desequilíbrio na 

alimentação. 

Atividades no livro 

didático Bernoulli. 

Páginas: 91 a 95. 

  

ZOOM - 13:30 às 14:10 Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 4 e 5: História - Gisele 

ZOOM - 15:45 às 17:00 

Resistência e liberdade; 

Coração africana. 

Atividade no livro 

didático Bernoulli, 

páginas 66, 67, 68, 

70 e 71. 

ZOOM - 15:45 às 17:00 Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 6: Arte - Mayra Cartão (Dia do Amor) Com sua criatividade 

confeccione um 

cartão , utilizando 

materiais que você 

tem em casa. 

Escolha uma pessoa 

para homenagear, 

entregando seu 

cartão. 

************************ Compartilhe comigo! 

Se preferir,  tire uma 

foto entregando o 

cartão. 

Por favor, utilizar o 

ClassApVídeo chamada do 

WhatsApp ou mensagem de 

áudio no grupo do WhatsApp.p 

para enviar as fotos. Obrigada! 

 

 

Quarta -

feira 

(06/05) 

Aula 1: Atividades do dia ******************** ***************** ******************** ******************** ******************** 

Aula 2 e Aula 3: Inglês - 

Vitória 

Hobbies and Activities  Aula no Zoom ás 

13h30-14h10 para 

Aula no Zoom 13h30. Link: 

https://us04web.zoom.us/j/768

23672143 

Responder ao Google 

Forms linkado abaixo. 

Whatsapp ou ClassApp por 

meio dos grupos. 13h às 17h30. 
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revisão dos hobbies e 

atividades. 

Responder ao Google 

Forms.  

 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=N1o4oOXLOZc&t=94s 

https://forms.gle/agDyY

aAMwbAAZqCs5 

Aula 4: Matemática - Gisele 

ZOOM -  14: 30 às 15:10  

Expressões Numéricas. Atividades no livro 

didático Bernoulli  

páginas 129 a 131. 

ZOOM - 14:30  às 15:10  Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 5 e 6: Geografia - Gisele 

ZOOM - 16:20 às 17:00 

Perfil do Território 

Brasileiro 

Atividades no livro 

didático Bernoulli, 

páginas 69 a 73. 

ZOOM - 16:20 às 17:00 

Vídeo 

Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

 

Quinta -

feira 

(07/05) 

Aula 1: Atividades do dia ******************** ***************** ******************** ******************** ******************** 

Aula 2 e 3: Ling. Port.  - 

Rafaella 

ZOOM - 13:30 às 14:10 

Emprego de onde e 

aonde 

Atividades do livro 

didático Bernoulli. 

Páginas 105 e 106. 

ZOOM - 13:30 às 14:10 Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 4: Matemática - Gisele Expressões numéricas . Atividades no livro 

didático Bernoulli, 

páginas 132 e 133. 

*Atendimento individual no 

Plantão de dúvidas - pelo 

whatsApp (vídeo chamada ou 

áudio) 

Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 5 e 6:  Ed. Física - Rita Danças do Brasil e do 

mundo. 

1- Street Dance 1- Vídeo explicativo enviado 

pela professora. 

Bate-papo no grupo 

contanto o que achou 

da dança dificuldades e 

potencialidade.  

Whatsapp ou ClassApp de 13h 

às 17h30. 

 

 Aula 1: Atividades do dia ******************** ***************** ******************** ******************** ******************** 
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Sexta -

feira 

(08/05) 

Aula 2 e 3: Ling. Port.   

ZOOM - 13:30 Às 15:00 

Revisão: 

*Artigo de divulgação 

científica; 

*Adjetivos: grau 

superlativo; 

*Onde e aonde. 

Atividades no livro 

didático Bernoulli -Já 

Aprendi, Páginas 107 

a 113. 

ZOOM - 13:30 Às 15:00 Enviar atividade do Já 

aprendi  por foto no 

WhatsApp ou ClassApp 

até às 17:40. 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 4: Matemática - Gisele 

ZOOM - 15: 45 às 16:20 

Expressões numéricas Correção das 

atividades de 

expressões 

numéricas,  

Bernoulli, páginas 

132 e 133. 

ZOOM - 15: 45 às 16:20 Não será necessário 

enviar nenhuma atividade 

neste dia. 

 

Vídeo chamada do WhatsApp 

ou mensagem de áudio no 

grupo do WhatsApp. 

Aula 5 e  6: OPEE – Vitória e 

Ensino Religioso - Rafaella 

 

Dia do Amor 

 

Livrinho de Receitas  

Momento em família. 

Partilha do Livrinho de Receitas 

- Sabores de Família 

Nada deverá ser 

encaminhado pelo 

aluno. 

 

********************** 

 ******************** ***************** ***************** ******************** ******************** ******************** 

 


