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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: 14/09/2020 à  25/09/2020 

1.5 Professor(a): ROSANE APARECIDA BICHOFF 

DIA DA 

SEMANA 

DIA DO MÊS DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

RCO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

Segunda-

feira 

 

 

 

 

14/09/2020 

 

 

Português 

 

02 horas 

*Leitura e interpretação do 

texto: O dia da árvore. 

* Identificar e interpretar informações 

explícitas em diferentes gêneros discursivos, 

como requisito básico para a compreensão 

leitora. 

https://amorensina.com.br/wp-

content/uploads/2017/09/ODIADAC3

81RVORE20172-724x1024.png 

CREPE 

 

Matemática  

 

02 horas  

* Tratamento de 
informação: textos, dados, 
tabelas, gráficos de coluna. 

* Interpretar dados estatísticos apresentados 
em gráficos de colunas, referentes a outras  
área do conhecimento ou a outros contextos, 
como saúde e trânsito, e produzir textos com 
o objetivo de sintetizar conclusões. 

Livro didático “Meu livro de 

matemática” 

CREPE 

 

 

 

Terça-feira  

 

 

 

15/09/2020 

 

 

Oficina de 

Português  

 

1 hora 

*Estratégia de leitura; 

Localização de informações 

explícitas, continuação com 

o texto: O dia da árvore. 

* Identificar e interpretar informações 

explícitas em diferentes gêneros discursivos, 

como requisito básico para a compreensão 

leitora. 

https://amorensina.com.br/wp-

content/uploads/2017/09/ODIADAC3

81RVORE20172-724x1024.png 

CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

 

* Operações de adição e 

subtração no conjunto dos 

números naturais, 

algoritmos e estratégias 

pessoais. 

* Resolver operações de adição (com e sem 

agrupamento) utilizando algoritmo e outras 

estratégias de modo contextualizado. 

 

https://br.pinterest.com/pin/8330252

62298990609/ 

http://continhasfundamentais.blogsp

ot.com/2018/01/atividade-de-

subtracao-continhas-de.html 

CREPE 



 

Geografia  

 

02 horas  

* Reconhecer as principais 
formas de relevo do Brasil 
e do Paraná e suas 
características. 

* Identificar a distribuição das grandes formas 

do relevo terrestre em mapa temático. – 

Conhecer as principais características das 

grandes formas do relevo terrestre.   

https://youtu.be/9Z3mrABg-9o 

 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

16/09/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

* Tratamento de 

informação: textos, dados, 

tabelas, gráficos de linhas. 

* Interpretar dados estatísticos apresentados 

em gráficos de colunas, referentes a outras  

área do conhecimento ou a outros contextos, 

como saúde e trânsito, e produzir textos com 

o objetivo de sintetizar conclusões. 

Livro didático “Meu Livro de 

Matemática” 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/20

11/04/ibge-atualiza-dados-do-censo-

e-diz-que-brasil-tem-190755799-

habitantes.html 

CREPE 

 

 

Ciências  

 

 

02 horas 

* Reconhecer a importância 
de uma alimentação 
equilibrada para uma vida 
saudável. 

* Nutrição: Conhecer e discutir sobre os 

nutrientes e suas funções para uma 

alimentação equilibrada.  

https://br.pinterest.com/pin/5920123

13489190858/?nic_v2=1a3YXrJyz 

CREPE 

 

 

Quinta-

feira 

 

 

 

17/09/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Leitura e compreensão de 

textos em versos. Poema: 

Chegou a primavera. 

 

* Ler e compreender, com e sem mediação do 

professor, textos em versos, para que possa 

explorar rimas, sons e jogos de palavras, 

imagens poéticas (sentidos figurados) e 

recursos visuais e sonoros, de modo a 

apropriar-se gradativamente da linguagem 

poética. 

https://amorensina.com.br/a-

primavera-poema-interpretacao-e/ 

                       CREPE 

 

História 

 

02 horas 

 

* Datas comemorativas: 

Dia da árvore. 

* Reconhecer a importância das datas 

comemorativas. 

https://construindoosaberisanete.blog

spot.com/2012/08/interpretacao-de-

texto-primavera.html?m=1 

CREPE 

Sexta-feira 18/09/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

Segunda-

feira 

 

 

21/09/2020 

 

Português 

 

02 horas 

* Estratégia de leitura; 

Localização de informações 

explícitas. Poema: Chegou a 

primavera. 

* Identificar e interpretar informações 

explícitas em diferentes gêneros discursivos, 

como requisito básico para a compreensão 

leitora. 

https://amorensina.com.br/a-

primavera-poema-interpretacao-e/ 

CREPE 

 

Matemática 

 

02 horas 

* Tratamento de informação: 

textos, dados, tabelas, 

gráficos pictórico. 

* Interpretar dados estatísticos apresentados 

em gráficos de colunas, referentes a outras  

área do conhecimento ou a outros contextos, 

como saúde e trânsito, e produzir textos com 

o objetivo de sintetizar conclusões. 

Livro didático “Meu Livro de 

Matemática” 

CREPE 



 

 

 

 

Terça-feira 

 

 

 

 

22/09/2020 

 

Oficina de 

português  

 

01 hora 

* Significado de palavras no 

texto; Substantivo simples e 

composto; Plural dos 

substantivos dentro do 

Poema: Chegou a primavera. 

 

* Inferir, com a mediação do professor, o 

sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base no 

contexto da frase ou do texto, de modo a 

aprimorar essa capacidade de atribuir 

sentidos significativos fazendo o uso de 

conhecimentos prévios. 

https://amorensina.com.br/a-
primavera-poema-interpretacao-e/ 

CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

* Tratamento de 

informação: textos, dados, 

tabelas, gráficos circulares. 

* Interpretar dados estatísticos apresentados 

em gráficos de colunas, referentes a outras  

área do conhecimento ou a outros contextos, 

como saúde e trânsito, e produzir textos com 

o objetivo de sintetizar conclusões. 

Livro didático “Meu Livro de 

Matemática” 

CREPE 

 

Geografia  

 

02 horas 

* Leitura de mapas e 
fotografias. 
 

* Ler e interpretar fotografias de 

paisagens, reconhecendo as formas de 

relevo nelas representadas. 

https://youtu.be/9Z3mrABg-9o 
CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

23/09/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

* Operações de multiplicação 

e divisão no conjunto dos 

números naturais algoritmos 

e estratégias pessoais. 

* Resolver operações de multiplicação e 

divisão (envolvendo números naturais). 

https://pt.slideshare.net/Alvarenga-

48/cruzadinha-com-multiplicao 

https://pt.slideshare.net/Alvarenga-

48/cruzadinha-diviso 

CREPE 

 

Ciências  

 

02 horas 

* Reconhecer a origem dos 
alimentos. 

* Nutrição: Conhecer e discutir sobre os 
nutrientes e suas funções para uma 
alimentação equilibrada. 

https://br.pinterest.com/pin/3849874

68132114747/?nic_v2=1a3YXrJyz 

CREPE 

 

 

Quinta-

feira 

 

 

24/09/2020 

 

Português  

 

02 horas 

*Tipos de frases: afirmativa, 

negativa, interrogativa, 

exclamativa e imperativa. 

* Reconhecer e identificar os tipos de frases e 

a pontuação empregada em cada uma. 

https://amorensina.com.br/a-

primavera-poema-interpretacao-e/ 

CREPE 

História 02 horas * Datas comemorativas: 

Inicio da primavera. 

*Reconhecer a importância das datas 

comemorativas. 

https://construindoosaberisanete.blog

spot.com/2012/08/interpretacao-de-

texto-primavera.html?m=1 

CREPE 

Sexta-feira  25/09/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

 



 

 

 

 

 

ESCOLA:_________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A):___________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 

REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 14/09/2020 À 25/09/2020 

5º ano 

 



  

   PORTUGUÊS 
 



  

1. Leia o poema: 

2. Pinte os pares de rimas do poema: 

3. O poema tem: 

(    ) 4 estrofes e 12 versos          (    ) 3 estrofes e 12 versos 

(    ) 4 estrofes e 3 versos            (    ) 3 estrofes e 9 versos 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA - Gráfico de colunas 

 

Imagem no livro didático de matemática página 207. 

a) Qual é o título do gráfico? Explique do que se trata este gráfico? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Para cada tipo de medalha, existem duas informações diferentes. Explique o que 

significam as barras verdes e as barras roxas. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Com as informações contidas no gráfico, qual a quantidade de medalhas do Brasil 

nos dois Jogos Olímpicos? 

 ouro prata bronze total 

Londres     

Rio de Janeiro     

Total     

 

 

2. Arme e efetue as subtrações: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Linhas 

2) Você já ouviu falar em censo demográfico? Ele acontece no Brasil a cada 10 anos 

aproximadamente. Observe o gráfico: 

 

Responda: 

a) A população brasileira aumentou ou diminuiu de 1872 a 1890? 

______________________________________________________________________ 

b) De acordo com o gráfico, o que é possível afirmar com relação à população 

brasileira? 

______________________________________________________________________ 

c) Leia a informação: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou  

(28/08) as estimativas da população. Pela data de referência de 1º de julho de 

2019, o Brasil tem uma população total de 210.147.125 pessoas. Compare com a 

população de 2010 e diga se ela aumentou ou diminuiu. 

______________________________________________________________________ 

Gráfico pictórico 

São gráficos construídos à partir de figuras representativas para indicar 

proporcionalidade, tornar atraente e sugestivo. 

Gráfico de legumes preferidos pelos alunos, observe as informações no gráfico. 

abobrinha 
   

     

batata 

        

beterraba 
    

    

mandioca 
     

   

milho 
        

 

Cada símbolo representa 10 alunos. 

Transforme esse gráfico em uma tabela, assim: 

Legume preferido Total de alunos 

abobrinha 30 

batata  

beterraba  

mandioca  

milho  

 

b) Qual o legume preferido entre os alunos? ________________________ 

c) Quantos alunos foram entrevistados? ___________________________ 

d) Qual desses legumes é o seu preferido? _________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos circulares 

Os alunos de uma escola fizeram uma pesquisa para saber qual modalidade 

esportiva era a preferida entre: futebol, voleibol, basquetebol, natação ou 

outra. 

 

Responda: 

a) Qual a modalidade esportiva preferida? 

_____________________________________________________________ 

b) Quantos alunos preferem futebol? 

_____________________________________________________________ 

c) Quantos preferem voleibol? 

_____________________________________________________________ 

d) Quantos não escolheram uma dessas opções? 

_____________________________________________________________ 

e) Qual o seu esporte preferido? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS - Nutrição - Alimentos do dia

 

Nutrientes: substância importante para o funcionamento do organismo, obtida na 

alimentação, como proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e sais minerais. 

2) De onde vem os alimentos que você consome? 

______________________________________________________________________ 

 

1) Como você acha que deve ser uma alimentação equilibrada? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) Qual imagem é uma alimentação equilibrada? Por quê? 

       
____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA - formas de relevo do Brasil e do Paraná 
 As principais formas de relevo são: Planaltos, Planícies e Depressões. 

Planaltos: São superfícies elevadas mais ou menos planas, inclinadas em uma direção. 

Nos planaltos brasileiros encontramos serras e chapadas. Temos outros tipos de 

planaltos: Planalto das Guianas, Planalto central (chapadas), Planalto Meridional 

(depressões), Planalto Atlântico (serras). 

Depressões: São áreas rebaixadas entre as áreas mais elevadas (planaltos). Temos 

também alguns tipos de depressões: Depressão Sertaneja e do São Francisco, 

Depressão do Araguaia, Depressão Cuiabana e Depressão do Tocantins. 

Planícies: São superfícies planas ou pouco onduladas, geralmente situadas em baixas 

altitudes. Temos a: Planície Amazônica, Planície Costeira, Planície do Pantanal e Planície 

Litorânea. 

Atividades 

1) As principais formas de relevo são: ______________________________________, 

__________________________________ e _______________________________. 

 

2) Vamos relacionar as formas de relevo às suas características? 

a) Apresenta terreno plano ou com poucas ondulações. 

______________________________________________________________________ 

b) Relevo que pode se apresentar como serras, morros e chapadas. 

______________________________________________________________________ 

c) Área rebaixada em relação às áreas vizinhas. 

 ______________________________________________________________________ 

 

3)  Desembaralhe as letras e descubra qual a forma de relevo. 

    
EICÍNLAP TORLINÃE    -                    RESRA OD AMR     -   OTNLALPA ED OTPNA SROGSA 

____________________      _____________________         _____________________ 

____________________       _____________________      ______________________ 

 

4) Escreva algumas características das seguintes formas do relevo brasileiro: 

Planalto:____________________________________________________________ 

Planície: ____________________________________________________________ 

Depressões: ________________________________________________________ 

Mapa das formas de relevo do estado do Paraná 

 

Primeiro Planalto de Curitiba, Segundo Planalto de Ponta Grossa e Terceiro Planalto 

de Guarapuava. Na Serra do Mar temos a Planície Litorânea. 

Altitude é a distância vertical, em metros, de determinado ponto da superfície 

terrestre em relação ao nível do mar. 

 

Qual será o ponto mais alto do Paraná? No Paraná é o Pico Paraná o mais alto com 

1.922 m de altitude. O mais alto do Sul do Brasil. Temos também o Pico da Neblina 

com 2.995,30 metros o ponto mais alto do Brasil localizado na região Norte no 

Amazonas, o Pico Everest 8.848 metros de altitude e está localizado no Continente 

Asiático na Cordilheira do Himalaia fronteira do Nepal com Tibé.   

5) Qual o pico mais próximo da sua cidade?__________________________________ 

 



 
HISTÓRIA – DATAS COMEMORATIVAS 

 
1. Responda: 

a) Quando foi instituído o dia da árvore nos Estados Unidos? 

____________________________________________________ 

b) Quando se iniciaram as comemorações sobre árvore no 

BRASIL? Em que local? 

___________________________________________________ 

c) Quem foi o orador desse dia e o que falava? 

___________________________________________________ 

d) E hoje, em que data comemoramos o dia da árvore?  


