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SUGESTÃO DE PLANO DE AÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS – PLANO QUINZENAL 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL  

1.1 Nome da Unidade Escolar: ESCOLA M. DO C. GALILEU GAIA 

1.2 Endereço: PIQUIRI - CAMPINA DO SIMÃO 

1.3 E-mail: escolagalileiugaia@hotmail.com 

1.4 Ano: 5º  data: 16/11/2020 à  30/11/2020 

1.5 Professor(a): ROSANE APARECIDA BICHOFF 

DIA DA 

SEMANA 

DIA DO MÊS DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

RCO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

Segunda-

feira 

 

 

 

 

16/11/2020 

 

 

Português 

 

02 horas 

*Leitura e interpretação do 

texto narrativo: A Gincana; 

* Ler e interpretar o texto narrativo: A Gincana; https://www.ensinandocomcarinh

o.com.br/2018/11/interpretacao-

de-texto-sobre.html 

CREPE 

 

Matemática  

 

02 horas  

* Números naturais: 
representação, leitura e escrita 
por extenso. 

Ler, escrever e ordenar os números naturais. https://www.espacoprofessor.com

/atividades-a-4a-ordem-para-

baixar/? 

CREPE 

 

 

 

 

 

Terça-feira  

 

 

 

 

 

17/11/2020 

 

 

Oficina de 

Português  

 

1 hora 

*Interpretação do texto 

narrativo: A Gincana; opinião e 

linguagem informal; identificar 

o significado de palavras e 

expressões o texto. 

* Identificar e interpretar informações explícitas 

em diferentes gêneros discursivos, como 

requisito básico para a compreensão leitora. 

https://www.ensinandocomcarinh

o.com.br/2018/11/interpretacao-

de-texto-sobre.html 

CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

 

* Números naturais: 

representação, leitura e escrita 

por extenso. 

* Compor e decompor números naturais. https://www.espacoprofessor.com

/atividades-a-4a-ordem-para-

baixar/? 

CREPE 



 

Geografia  

 

02 horas  

* Problemas ambientais 
causados pela ação do homem. 

*(EF05GE11) Identificar e descrever problemas 

ambientais que ocorrem no entorno da escola e 

da residência (lixões, indústrias poluentes, 

destruição do patrimônio histórico, destruição 

de nascentes, etc.), propondo soluções para 

esses problemas. 

https://www.douradosagora.com.b

r/noticias/meio-

ambiente/pecuaria-e-industria-

quimica-trazem-riscos-de-

contaminacao-dos-solos 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

18/11/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

* Problemas envolvendo dados 

em tabela e contagem. 

* Resolver os diferentes tipos de problemas.   https://amorensina.com.br/situaco

es-problemas-4o-ano/? 

CREPE 

 

 

Ciências  

 

 

02 horas 

* Poluição do ar. * Reconhecer o conceito de poluição 

atmosférica. Conhecer os poluentes 

atmosféricos e suas fontes de emissão 

https://slideplayer.com.br/slide/10

242940/ 

CREPE 

 

 

Quinta-feira 

 

 

 

19/11/2020 

 

Português  

 

02 horas 

*Uso de travessão; conflito; 

advérbio.  

* Identificar no texto: uso de travessão, conflito, 

advérbio. 

https://www.ensinandocomcarinh

o.com.br/2018/11/interpretacao-

de-texto-sobre.html 

CREPE 

 

História 

 

02 horas 

* Cidadania e diversidade: 

respeito às diferenças, 

manifestações e direitos sociais. 

DIA DA BANDEIRA – SIMBOLO 

NACIONAL. 

* Conhecer os símbolos nacionais relacionando-

os à história do país. 

https://atividadespedagogicasuzan

o.com.br/dia-da-bandeira-

nacional-atividade-2 

CREPE 

Sexta-feira 20/11/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

Segunda-

feira 

 

 

23/11/2020 

 

Português 

 

02 horas 

* Identificar adjetivos e 

pronomes no texto: A Gincana. 

 

*Identificar no texto palavras e expressões 

relacionadas a adjetivos e pronomes. 

 

https://www.ensinandocomcarinh

o.com.br/2018/11/interpretacao-

de-texto-sobre.html 

CREPE 

 

Matemática 

 

02 horas 

* Problemas envolvendo dados 

em tabela e contagem. 

* Resolver os diferentes tipos de problemas.   https://br.pinterest.com/pin/1130

12271884681783/ 

CREPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 

português  

 

01 hora 

* Opinião em relação ao 

conflito do texto: A Gincana. 

 

* Identificar a opinião da personagem e a 

opinião do aluno com relação ao conflito gerado 

na narrativa. 

https://www.ensinandocomcarinh
o.com.br/2018/11/interpretacao-

de-texto-sobre.html 
CREPE 



 

 

Terça-feira 

 

 

24/11/2020 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

* Problemas envolvendo dados 

em tabela e contagem. 

 

* Resolver diferentes tipos de problemas 

envolvendo medida de valor. 

 

https://www.espacoprofessor.com

/atividade-1-matematica-5o-ano-

situacoes-problema/ 

CREPE 

 

Geografia  

 

02 horas 

* Problemas ambientais 
causados pela ação do homem. 

*(EF05GE11) Identificar e descrever problemas 

ambientais que ocorrem no entorno da escola e 

da residência (lixões, indústrias poluentes, 

destruição do patrimônio histórico, destruição 

de nascentes, etc.), propondo soluções para 

esses problemas. 

https://www.douradosagora.com.b
r/noticias/meio-

ambiente/pecuaria-e-industria-
quimica-trazem-riscos-de-
contaminacao-dos-solos 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

25/11/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

* Problemas envolvendo dados 

em tabela e contagem. 

* Resolver diferentes tipos de problemas 

envolvendo medida de valor. 

 

https://www.espacoprofessor.com

/atividade-1-matematica-5o-ano-

situacoes-problema/ 

CREPE 

 

Ciências  

 

02 horas 

* Poluição do ar. * Reconhecer o conceito de poluição 

atmosférica. Conhecer os poluentes 

atmosféricos e suas fontes de emissão 

https://br.pinterest.com/pin/8289

43875140246184/ 

CREPE 

 

 

Quinta-feira 

 

 

26/11/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Leitura do texto narrativo: 

Mariana; 

*Caligrafia. 

* Ler e interpretar o texto: Mariana; 

* Desenvolver a escrita através da caligrafia. 

https://atividadespedagogicas.net/

2018/04/interpretacao-de-texto-

sobre-a-consciencia-negra.html 

CREPE 

História 02 horas * Cidadania e diversidade: 

respeito às diferenças, 

manifestações e direitos sociais. 

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. 

* Conhecer direitos sociais conquistados pela 

luta de muitos cidadãos brasileiros e que fazem 

parte do nosso cotidiano 

https://onlinecursosgratuitos.com/

60-atividades-dia-da-consciencia-

negra-para-imprimir-educacao-

infantil/ 

CREPE 

Sexta-feira  27/11/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

Segunda-

feira 

 

 

30/11/2020 

 

 

Português 

 

02 horas 

*Leitura do texto narrativo: 

Mariana. 

 

* Ler e interpretar texto narrativo; Identificar o 

significado de expressões e advérbios. 

https://atividadespedagogicas.net/

2018/04/interpretacao-de-texto-

sobre-a-consciencia-negra.html 

CREPE 

 

Matemática  

 

02 horas  

* Problemas envolvendo 
dados em tabela contagem, 
medidas, figuras, etc. 

* Resolver diferentes tipos de problemas 

envolvendo contagem, medidas, figuras, etc. 

https://www.slideshare.net/sirleid

oring/simulado-de-matemtica-5-

anos 

CREPE 

 



 

 

 

 

 
ESCOLA:_________________________________________________________________________ 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________ 
ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 
REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 16/11/2020 À 30/11/2020 

5º ano 

 



 

PORTUGUÊS 





 

PINTE  



 



 

MATEMÁTICA 







 

HISTÓRIA 
19 DE NOVEMBRO DIA DA BANDEIRA 

 
1. Em que dia comemoramos o dia da Bandeira? _____________________________ 
2. Quais são os símbolos da nossa pátria? 
_____________________________________________________________________ 
3. Escreva o que cada cor representa: 
a) verde ______________________________________________________________ 
b) amarelo ____________________________________________________________ 
c) azul ________________________________________________________________ 
d) branco _____________________________________________________________ 
4. O que as estrelas simbolizam? 
_____________________________________________________________________ 
5. Qual é o lema da nossa bandeira? _______________________________________ 
6. Quando é hasteada a bandeira e ao som de qual hino? 
_____________________________________________________________________ 
7. Pinte a Bandeira Nacional: 

 

 



 

GEOGRAFIA 
Problemas ambientais 

Além dos problemas relacionados à água, outros problemas também 

colocam em risco o bem-estar da população e a preservação da natureza. 

Qual outro problema ambiental afeta a cidade onde você mora? 

____________________________________________________________ 

Mudanças climáticas 

A mudança do clima, causada pelos seres humanos ocorre pelo 

aumento da emissão de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis 

fósseis (dos automóveis, das indústrias, usinas termoelétricas), queimadas, 

desmatamento, decomposição de lixo, etc. 

Atividade 1 

a) Qual (quais) dos problemas ambientais apresentados têm afetado a região 

onde você mora? 

______________________________________________________________ 

b) O que podemos fazer? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Leia a reportagem sobre: Pecuária e indústria química trazem riscos de 

contaminação dos solos , alerta FAO (FAO é a sigla para Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, ou, em português, Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). 

 

Até 2030, a produção de químicos deverá crescer 3,4% ao ano. A expansão do setor 

preocupa a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

que alertou nesta semana para a contaminação dos solos causada por diferentes 

atividades humanas. Em 2015, a indústria química da Europa produziu 319 milhões de 

toneladas de compostos. Desse volume, 117 milhões eram consideradas perigosas para 

o meio ambiente. As estimativas são de um novo relatório da FAO, divulgado na quarta-

feira (2), em Roma, durante simpósio global sobre o tema. Levantamento defende 

gestão adequada de agrotóxicos, lixo e esgoto, a fim de combater uma ameaça de 

dimensões globais. [...]" A contaminação dos solos afetada a comida que comemos, a 

água que bebemos, o ar que respiramos e a saúde de nossos ecossistemas", afirmou a 

diretora-geral-adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, durante a abertura do simpósio 

.  

DIA 20 DE NOVEMBRO – DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O potencial dos solos para enfrentar a contaminação é limitado e, por isso, a 

prevenção da contaminação dos solos deveria ser uma prioridade em todo o mundo. 

"Até 2025, o volume de resíduos sólidos gerados em centros urbanos deverá chegar a 

2,2 bilhões de toneladas anuais em todo o mundo. O número representa um aumento 

de quase 1 bilhão de toneladas na comparação com a quantidade calculada em 2012. 

Segundo a agência da ONU, alguns países de renda média e baixa viram o uso de 

pesticidas crescer consideravelmente ao longo da última década.[...] Outro problema 

é o descarte de esterco da pecuária, cuja produção em nível global cresceu 66% entre 

1961 e 2016, passando de 73 milhões para 124 milhões de toneladas. [...] A FAO 

lembra que as fezes dos animais de criação podem conter altas quantidades de metais 

pesados, bem como agentes patogênicos e antibióticos. 

2- Quais atividades econômicas podem trazer riscos de contaminação ao 

solo? 

(   ) Comércio.    

(   ) Indústria e pecuária.    

(   ) Artesanato.    

(   ) Indústria e comércio. 

 

3- Para combater a poluição dos solos, devemos ter uma gestão adequada 

de: 

(   ) Lixo.         

(   ) Esgoto.  

(   ) Agrotóxico.   

(   ) Agrotóxico, lixo e esgoto. 

 

4- Até 2025, o volume de resíduos sólidos gerados em centros urbanos irá: 

(   ) Diminuir. 

(   ) Aumentar. 

(   ) Igualar-se ao volume gerado em 2012. 

(   ) Diminuir em relação ao volume gerado em 2012. 

 

5) O que significa a sigla FAO? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

CIÊNCIAS 
A Poluição do ar 

A poluição do ar é caracterizada pela presença de gases tóxicos e partículas líquidas 

ou sólidas no ar. Os escapamentos dos veículos, as chaminés das fábricas, as queimadas estão 

constantemente lançando no ar grandes quantidades de substâncias prejudiciais à saúde. 

 As causas da Poluição Atmosférica 

Nos grandes centros urbanos e industriais tornam-se frequentes os dias em que a 

poluição atinge níveis críticos. Os escapamentos dos veículos automotores emitem gases 

como o monóxido (CO) e o dióxido de carbono (CO2), o óxido de nitrogênio (NO), o dióxido 

de enxofre (SO2) e os hidrocarbonetos. As fábricas de papel e cimento, indústrias químicas, 

refinarias e as siderúrgicas emitem óxidos sulfúricos, óxidos de nitrogênio, enxofre, partículas 

metálicas (chumbo, níquel e zinco) e substâncias usadas na fabricação de inseticidas. Todos 

esses poluentes são resultantes das atividades humanas e são lançados na atmosfera. 

 Os efeitos 

A emissão excessiva de poluentes tem provocado sérios danos à saúde como 

problemas respiratórios (Bronquite crônica e asma), alergias, lesões degenerativas no 

sistema nervoso ou em órgãos vitais e até câncer. Esses distúrbios agravam-se pela ausência 

de ventos e no inverno com o fenômeno da inversão térmica (ocorre quando uma camada 

de ar frio forma uma parede na atmosfera que impede a passagem do ar quente e a dispersão 

dos poluentes).  Os danos não se restringem à espécie humana. Toda a natureza é afetada. 

A toxidez do ar ocasiona a destruição de florestas, fortes chuvas que provocam a erosão do 

solo e o entupimento dos rios.  No Brasil, dois exemplos de cidades totalmente poluídas são 

Cubatão e São Paulo.  Os principais impactos ao meio ambiente são a redução da camada de 

ozônio, o efeito estufa e a precipitação de chuva ácida.  

Atividades: 

1- Pelo que é caracterizada a poluição do ar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Quais os danos provocados à saúde pela emissão excessiva de poluentes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- E para a natureza, quais os danos que causam? 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Quais os principais impactos ao meio ambiente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 


