
 

 

            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.  

SEGUNDA FEIRA – DIA 24/08 
Horário da aula Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser 
encaminhado pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

 
Matemática 

Atividade dirigida 
 

Frações  Documento em PDF Documento em 
PDF  

ENVIAR até às 17:10 Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Matemática 

(Zomm) 
13h50’ 

 

Medindo tempo; 
Frações  

Livro didático 
Bernoulli, páginas 25, 
26 e 30. 

ZOOM 13:50 às 
14:30 

******************* Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
História 
(Zoom) 
14h40’ 

 

Busca pela cidadania: 
desafio na república. 

Livro didático 
Bernoulli, páginas 15 
a 18. 

ZOOM 14:40 às 
15:20 

*********************** Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Ciências 
(Zoom) 
14h40’ 

 
 
 

Circulação 
Coração  
Vasos sanguíneos 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas 21 
a 25. 
 

Aula online  
ZOOM - 14:40 às 

15:20 
 

********************** Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 5º ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais 



 
História 

Atividade dirigida 
 

Busca pela cidadania: 
desafio na república. 

Livro didático 
Bernoulli, páginas 32 
e 33. 
Fazer a atividade nº 7 
da página 35 no 
caderno. 

Responder a 
atividade baseado 
na explicação da 
professora. 

Enviar a fotos das atividades 
via WhatsApp até amanhã 
25/08 às 10:30. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

TERÇA FEIRA – DIA 25/08 
Horário da aula Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser 
encaminhado pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

 
Língua Portuguesa 
Atividade dirigida 

 

Propaganda 
 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas 30, 
31 (nº2), 32 e 33. 

As atividades 
deverão ser 
resolvidas após 
leitura. 

Enviar as fotos das atividades 
resolvidas via whatsapp. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Arte 

(Zoom) 
15h40’ 

 

Caligrafia dupla Aula online. 
 
Você precisará de 
papel, lápis de cor e 
um guardanapo. 

https://us04web.zoo
m.us/j/78732315772
?pwd=dnB6SGl5dGV
aNjVqcEFDZ2hldzFSd
z09 
 
ID da reunião: 787 
3231 5772 
Senha de acesso: 
Mayra 
 

*********************** Via ClassApp e 
WhatsApp. 

Língua Portuguesa 
Atividade dirigida 

Revisão : textos 
publicitários. 

Plataforma Meu 
Bernoulli XP 

Ilha de Verbóxia, 
desafios 40, 41, 42, 
43, 44 e 45.  

Realizar os desafios até às 
10:30 do dia 26/08. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Música 
(Zoom) 
15h40’ 

 

Instrumentos e figuras 
musicais. 

Aula online. Enviarei o link no dia 
da aula. 

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

Via ClassApp e 
WhatsApp. 



 
Ciências 

Atividade dirigida 
 

Circulação; 
Coração 
Vasos sanguíneos 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas 27, 
31, 32 (nºs 4 ao  7) e 
33. 

Responder as 
atividades do livro 
didático após a 
leitura e também 
baseado na 
explicação da 
professora. 

Enviar as fotos da resolução 
das atividades. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

QUARTA FEIRA – 26/08 
Horário da aula Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser 
encaminhado pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

 
Matemática 

Atividade dirigida 
 

Divisão de uma fração 
por um número natural. 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas 21 
e 22. 

Assistir ao vídeo e 
depois Fazer a 
leitura das páginas 
21 e 22 e responder 
a página 24. 
 

************** Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Matemática 

(Zomm) 
13h50’ 

 

Divisão de uma fração 
por um número natural. 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas 24 
correção  

ZOOM 13:50 às 
14:30 

*************** Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Matemática 

(Zomm) 
14h40’ 

 

Divisão de uma fração 
por um número natural. 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas” 30 
( nos 6 e 7) 

ZOOM 14:40 às 
15:20 

Enviar a foto das atividades 
das páginas 24 e 40 até às 
17:10 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 

Inglês - 15h40/16h20 

Atividade dirigida 
 

Animals Realizar sozinhos as 
atividades das 
páginas 74, 75 e 76. 
Correção será 
enviada no fim da 
aula. 

Livro Bernoulli Nada deverá ser 
encaminhado pelo aluno. 

Whatsapp ou 
ClassApp 



 

Inglês - 16h30/17h10 

(Zoom) 
 

Animals - Structure Explicação da 
estrutura das frases 
usadas nas atividades 
anteriores por meio 
da aula do Zoom. 

Link para aula: 
https://us04web.zoo
m.us/j/74765258122
?pwd=ZDYzRXloYlp
MZHhqR3U1OHU2L0
lpQT09 
 
ID da reunião: 747 
6525 8122 
Senha de acesso: 
vitoria 
 

Nada deverá ser 
encaminhado pelo aluno. 

Whatsapp ou 
ClassApp. 

QUINTA FEIRA – 27/08 
Horário da aula Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser 
encaminhado pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

 
Língua Portuguesa 
Atividade dirigida 

 

Ficção Científica Livro Didático 
Bernoulli, páginas 36 
a 40. 

Responder as 
atividades do livro 
didático após a 
leitura 
A correção será 
enviada às 13:30.  

Enviar as fotos das atividades 
resolvidas via whatsapp. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Língua Portuguesa 

(Zoom) 
13h50’ 

 

Estrutura da Ficção 
Científica. 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas 41 
a 43. 

ZOOM 13:50 às 14: 
14:30 

Enviar as fotos das atividades 
resolvidas via whatsapp. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Língua Portuguesa 
Atividade dirigida 

 
 

Ficção científica Livro Didático 
Bernoulli, páginas 61 
e 62. 

Realizar a atividade 
após leitura do 
texto. 

Enviar as fotos das atividades 
resolvidas via whatsapp. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Educação Física 

Lutas Fundamentos, 
técnicas  e objetivos. 

Entrar nas aula 
zoom às 15:40h. 

Participação ativa em aula 
zoom. 

******** 



(Zoom) 
15h40’ 

 

 
Obs: precisaremos de 
espaço para 
realização da aula 

 
O link será enviado 
no grupo de 
WhatsApp. 

 
Geografia 

(Zoom) 
16h30’ 

 

As partes de uma nação. Livro Didático 
Bernoulli, páginas 26 
a 29. 

ZOOM 16:30 às 
17:10 

*************** Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

SEXTA FEIRA – 28/08 
Horário da aula Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser 
encaminhado pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

 
Língua Portuguesa 
Atividade dirigida 

 

Inferir acepção a partir 
do contexto 

Livro Didático 
Bernoulli, páginas 43 
a 45. 

Após a leitura 
resolver os 
exercícios. 

Enviar as fotos das atividades 
resolvidas via whatsapp. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Língua Portuguesa 

(Zomm) 
13h50’ 

 

Jogo: Qual é a palavra? Livro Didático 
Bernoulli, página 46. 

ZOOM 13:50 às 
14:30 

*********************** Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

RECREIO COM A TIA 
CANDINHA 

Hoje teremos um momento especial! Pegue seu lanchinho e venha para frente da telinha vamos bater um papo e matar um 
pouquinho da saudade?     Enviaremos o link no grupo 

 
Geografia 

Atividade dirigida 
 

As partes de uma nação. Livro Didático 
Bernoulli, páginas 30 
e 31. 

Responder as 
atividades após 
leitura do conteúdo. 

Eviar as fotos das atividades 
realizadas. 

Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 

 
Matemática 

Atividade dirigida 
 

Frações  Livro Didático 
Bernoulli, páginas 32 
( nºs 12, 14, 15, 16 e 
17) 

Ler o conteúdo e 
realizar a ativdade 
baseado na 
explicacao da 
professora.Livro 

****************** Grupo de whatsapp, 
ou  chamada de 
vídeo das 13:00 às 
17:10. 



Didático Bernoulli, 
página  

 
OPEE 

(Zoom) 
16h30-17h10 

 

Em prosa e verso - 
Profissões Livro de OPEE 

páginas 34, 35 e 36 

Uso do livro de OPEE 
5º Ano 
Fundamental. 
 
Link da aula: 
 
https://us04web.zoo
m.us/j/75660442743
?pwd=cUd6NDlOZD
BMYlBDL1A0VjczdXI
ydz09 
 
ID da reunião: 756 
6044 2743 
Senha de acesso: 
vitoria 
 

Não é preciso enviar a foto da 
atividade! 

 

Whatsapp ou 
ClassApp. 

 

 

 


