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Segunda-

feira 

 

 

 

 

28/09/2020 

 

 

Português 

 

02 horas 

*Leitura e interpretação do 

texto: A rainha 

* Identificar e interpretar informações 

explícitas em diferentes gêneros discursivos, 

como requisito básico para a compreensão 

leitora. 

https://www.espacoprofessor.com/ati

vidade-de-leitura-e-compreensao-5o-

ano-para-imprimir/ 

CREPE 

 

Matemática  

 

02 horas  

* Proporcionalidade direta 
entre duas grandezas. 

* Resolver problemas de multiplicação de 

números naturais, para associar a quantidades. 

 

https://www.figuradelinguagem.com/

atividades/atividades-de-matematica-

do-5o-ano-para-imprimir/ 

CREPE 

 

 

 

Terça-feira  

 

 

 

29/09/2020 

 

 

Oficina de 

Português  

 

1 hora 

*Estratégia de leitura; 

significado de palavras no 

texto: advérbios.  

Continuação com o texto: A 

rainha. 

* Identificar e interpretar informações 

explícitas em diferentes gêneros discursivos, 

como requisito básico para a compreensão 

leitora. 

https://www.espacoprofessor.com/ati

vidade-de-leitura-e-compreensao-5o-

ano-para-imprimir/ 

CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

 

* Medida de área: metro e 

centímetro quadrado. 

* Resolver e elaborar problemas envolvendo 

medidas das grandezas comprimento, área, 

massa, tempo, temperatura e capacidade. 

https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/514/o-que-e-um-perimetro-e-

uma-area 

https://br.pinterest.com/pin/6803250

87443030866/ 

CREPE 



 

Geografia  

 

02 horas  

* Qualidade ambiental: 
Impacto das ações humanas 
sobre a natureza. 

* Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas formas de 

poluição, compreendendo o impacto das ações 

humanas do ponto de vista socioambiental.  

https://mundoeducacao.uol.com.br/bi

ologia/impactos-

ambientais.htm#:~:text=Dentre%20os

%20principais%20impactos%20ambie

ntais,estufa%20e%20destrui%C3%A7

%C3%A3o%20de%20habitats. 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

30/09/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

* Operações de multiplicação 

no conjunto dos números 

naturais na loteria 

matemática. 

* Construir estratégias pessoais de cálculo, 

com registro, para resolver problemas 

envolvendo a multiplicação. 

https://br.pinterest.com/pin/6718808

38132178385/ 

CREPE 

 

 

Ciências  

 

 

02 horas 

* Propriedades físicas dos 
materiais: Matéria, Corpo 
Peso, Gravidade, Volume, 
Densidade etc. 

* Explorar fenômenos da vida cotidiana que 

evidenciem propriedades físicas dos materiais 

como: matéria, corpo peso, gravidade, volume, 

densidade etc. 

Livro didático de Ciências “Encontros”. 

CREPE 

 

 

Quinta-feira 

 

 

 

01/10/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Gramática: antônimos; 

tipos de frases: frases 

afirmativas e frases negativas. 

* Empregar corretamente os antônimos das 

palavras destacadas e identificar frases 

afirmativas e negativas. 

https://www.espacoprofessor.com/ati

vidade-de-leitura-e-compreensao-5o-

ano-para-imprimir/ 

                       CREPE 

 

História 

 

02 horas 

* Datas comemorativas: 

Dia da criança. 

* Reconhecer a importância e o surgimento do 

dia da criança;  

https://br.pinterest.com/pin/7361275

01562183973/ 

CREPE 

Sexta-feira 02/10/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

Segunda-

feira 

 

 

05/10/2020 

 

Português 

 

02 horas 

* Leitura e compreensão de 

textos com signos verbais e 

não-verbais: Tirinha. 

* Analisar o sentido de histórias em quadrinhos 

e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos de 

balões, de letras, onomatopeias), para que se 

aproprie e faça uso da linguagem utilizada 

nesses gêneros. 

https://www.soescola.com/2018/01/l

eitura-e-interpretacao-de-tirinhas-

2.html 

CREPE 

 

Matemática 

 

02 horas 

* Medida de área: metro e 

centímetro quadrado. 

* Resolver problemas envolvendo o cálculo de 

áreas de figuras planas, em malhas 

quadriculadas. 

 

https://br.pinterest.com/pin/7504827

25377250279/?nic_v2=1a3YXrJyz 

CREPE 



 

 

 

 

Terça-feira 

 

 

 

 

06/10/2020 

 

Oficina de 

português  

 

01 hora 

* Leitura e compreensão de 

textos com signos verbais e 

não-verbais: Tirinha. 

 

* Analisar o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias), 

para que se aproprie e faça uso da linguagem 

utilizada nesses gêneros. 

https://www.soescola.com/2018/01/le
itura-e-interpretacao-de-tirinhas-

2.html 
CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

* Proporcionalidade direta 

entre duas grandezas. 

* Resolver problemas que envolvam variação 

de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas, para associar a quantidade de 

ingredientes de receitas. 

https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/1746/problematizando-com-as-

proporcoes-diretas 

CREPE 

 

Geografia  

 

02 horas 

* Qualidade ambiental: 
Estação ecológica do 
município de Campina do 
Simão. 

* Identificar e descrever espécies de animais e 

plantas na Estação ecológica do município. 

Vídeo : A biodiversidade das Estações 
Ecológicas: Capivara I e Capivara II, 

Campina do Simão -Pr. 
CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

07/10/2020 

 

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://alfakids.org/atividades-

divisao-5-ano/ 

CREPE 

 

Ciências  

 

02 horas 

* Propriedades físicas dos 
materiais: Matéria, Corpo 
Peso, Gravidade, Volume, 
Densidade etc. 

* Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais 
como: matéria, corpo peso, gravidade, volume, 
densidade etc. 

Livro didático de Ciências “Encontros”. 

CREPE 

 

 

Quinta-feira 

 

 

08/10/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Planejamento da produção 

de texto completando o 

esquema. 

* Planejar, coletiva e individualmente com a 

mediação do professor, o texto que será 

produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores. 

https://br.pinterest.com/pin/6393001

09577887014/ 

CREPE 

História 02 horas * Datas comemorativas: 

Dia das crianças; Instituições 

de proteção à criança. 

*Reconhecer a importância das Instituições 

incumbidas de zelar e protegera a criança como 

um ser em desenvolvimento. 

https://br.pinterest.com/pin/7361275

01562183973/ 

CREPE 

Sexta-feira  09/10/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

Quarta-

feira 

 

 

14/10/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

*Operações de multiplicação 

no conjunto dos números 

naturais no caça fatos. 

* Construir estratégias pessoais de cálculo, 

com registro, para resolver problemas 

envolvendo a multiplicação. 

https://escolaeducacao.com.br/ativid

ades-de-multiplicacao-2-

ano/atividades-de-multiplicacao-2-

ano-caca-fatos/ 

CREPE 



 

Ciências  

 

02 horas 

* Propriedades físicas dos 
materiais: Matéria, Corpo 
Peso, Gravidade, Volume, 
Densidade etc. 

* Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais 
como: matéria, corpo peso, gravidade, volume, 
densidade etc. 

 

CREPE 

 

 

Quinta-feira 

 

 

15/10/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Planejamento da produção 

de texto em parágrafos a 

partir do esquema já 

realizado. 

* Planejar, coletiva e individualmente com a 

mediação do professor, o texto que será 

produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores. 

https://br.pinterest.com/pin/6393001

09577887014/ 

CREPE 

História 02 horas * Direitos e deveres da 

criança na escola. 

 

*Reconhecer a importância dos seus direitos 

bem como dos seus deveres na escola.  

* Colorir o desenho que representa os direitos 

da crianças. 

https://bau-de-

atividades.com/atividades-sobre-

direitos-e-deveres-das-criancas/ 

CREPE 

Sexta-feira  16/10/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ESCOLA:_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 
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HISTÓRIA 
DIA DAS CRIANÇAS 

O das crianças é reconhecido como Dia Internacional das 

Crianças em várias nações ao redor do mundo para homenagear as 

crianças, cuja data efetiva de comemoração varia de país para país.  

Foi proclamado pela primeira vez durante a Conferência 

Mundial para o Bem-estar da Criança em Genebra em 1925, sendo 

celebrado desde então o Dia Internacional da Criança a 1° de junho, 

adotado em países como Angola, Portugal e Moçambique. No Brasil, o 

dia das crianças é solenizado em 12 de outubro. 

  A ONU reconhece o dia 20 de outubro como o Dia Mundial das 

Crianças, por ser a data em que foi aprovada a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança em 1959 e a Convenção dos Direitos da Criança 

em 1989.  

Entre outras coisas, esta Declaração estabelece que toda criança 

deve ter proteção e cuidados especiais antes e depois do nascimento. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 . O texto acima fala sobre:  

(      ) A origem da palavra criança. 

(      ) Como surgiu o dia da criança no mundo. 

(      ) Como são as comemorações no dia da criança. 

(      ) Como surgiu o dia da criança no Brasil. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Este texto é: 

(      ) Informativo                                  (      ) Fábula 

(      ) Instrucional                                  (      ) Lenda 

 

http://www.espacoprofessor.com/2016/09/sequencia-de-atividades-para-o-dia-das.html


    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 



  

1. Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas, em malhas 

quadriculadas. 

a) Veja a figura cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida da 

área de cada quadradinho da malha é igual a 1 cm.  

 
Qual é a medida da área dessa figura cinza? 

(   ) 19 cm²     (   ) 20 cm²    (   ) 28 cm ²    (   ) 49 cm² 

 

b) Vejamos os desenhos abaixo, que representa a planta baixa da construção 

que Francisco vai fazer. 

 
Nesse desenho, cada quadradinho corresponde a 10 metros quadrados. Qual é 

a área total a ser ocupada pela construção: casa, piscina e garagem? 

(A) 210 metros quadrados. 

(B) 250 metros quadrados. 

(C) 310 metros quadrados. 

(D) 380 metros quadrados. 

 

c) O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. Já foram 

colocadas 7 cerâmicas, como mostrado na figura. 

 
Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? 

(   ) 7               (   ) 8                (   ) 9              (   ) 10 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Resolvendo situações problemas 

 

1. Represente as quantidades em número e desenhos. 

a) Quantos bolos de cenoura a mãe de Guilherme terá que fazer se cada 

criança comer um pedaço?_________________________________ 

 

 
 
 

 

b) E se cada criança comer dois pedaços de bolo?________________ 

 

 
 
 

 

c) Uma jarra de suco serve 4 copos. Quantas jarras de suco para cada 

criança tomar um copo? ___________________________________ 

 

 
 
 

 



 

GEOGRAFIA        - Qualidade ambiental: Impacto das ações 

humanas sobre a natureza. 

Impactos Ambientais 

Os impactos ambientais podem ser definidos como alterações no meio 

ambiente provocados pelo homem e suas atividades. 

Qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um 

impacto ambiental. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, 

na grande maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando degradação e 

poluição do ambiente. 

Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com 

o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso 

irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção 

constante de lixo. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam 

o meio, nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente. 

Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, 

podemos citar a diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, 

poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, 

agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarreta, 

consequentemente, o aumento do número de doenças na população e em outros seres 

vivos e afeta a qualidade de vida. 

Vale destacar que os impactos ambientais positivos, apesar de ocorrerem em 

menor quantidade, também acontecem. Ao construirmos uma área de proteção 

ambiental, recuperamos áreas degradadas, limpamos lagos e promovemos campanhas 

de plantio de mudas, estamos também causando impacto no meio ambiente. Essas 

medidas, no entanto, provocam modificações e alteram a qualidade de vida dos 

humanos e de outros seres de uma maneira positiva. 

Você também pode ajudar a diminuir o impacto ambiental negativo. Veja a 

seguir algumas dicas: 

- Economize água; 

- Evite o consumo exagerado de energia; 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/poluicao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/lixo-urbano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/animais-extintos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/mudancas-climaticas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/chuvas-acidas.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Separe os lixos orgânicos e recicláveis; 

- Diminua o uso de automóveis; 

- Consuma apenas o necessário e evite compras compulsivas; 

- Utilize produtos ecológicos e biodegradáveis; 

- Não jogue lixos nas ruas; 

- Não jogue fora objetos e roupas que não usa mais. Opte por fazer doações. 

Com atitudes simples, podemos diminuir nossos efeitos no meio ambiente. 

Atividades: 

1) Como são definidos os impactos ambientais? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) Assinale V (verdadeiro) e F (falso). 

a) Os impactos negativos estão relacionados a:  

(      ) Aumento crescente das áreas urbanas. 

(      ) Aumento de veículos automotivos. 

(      ) Plantação de árvores. 

(      ) Produção constante de lixo. 

 

3) Cite três exemplo de como podemos ajudar a diminuir o impacto ambiental negativo: 

1_______________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________ 

4) Qual o impacto ambiental que acontece na imagem? 

________________________________________________________________ 

 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA 

 São áreas criadas e protegidas pelos governos Federal, Estadual e Municipal. 

Tem por objetivo a conservação e preservação do ambiente e das espécies ali presentes. 

 Em nosso município de Campina do Simão estado do Paraná temos as Estações 

Ecológicas Capivara I e Capivara II, onde encontramos muitas espécies de plantas e 

animais. 

 Um desses animais que vivem nas Estações Ecológicas é o Bugio. Nosso 

mascote, que carinhosamente foi batizado de Rubi. 

Nas estações ecológicas Capivara I e Capivara II já foram encontrados mais de:  

● 500 espécies de plantas; 

● 200 espécies de aves e mamíferos; 

● Além das águas e rios muito importantes para todos nós. 

 Além dos recursos financeiros do ICMS ecológico que devem ser aplicados no 

Meio Ambiente, Saúde e Educação. A manutenção dessas áreas ajudam na regulação 

do clima, abastecimento de reservatórios de água, purificação do ar, proteção do solo, 

entre inúmeros outros benefícios para toda a região e para o planeta. 

 Agora que conhecemos um pouco sobre as Estações Ecológicas, que tal 

ajudarmos a cuidá-las e contar pra todo mundo o quanto elas são importantes para 

todos nós! 

Atividades: 

1) O que são estações ecológicas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Qual o objetivo das estações ecológicas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) Cite o nome de duas espécies de plantas e de animais que podemos encontrar 

nas Estações Ecológicas do nosso município.  

PLANTAS ANIMAIS 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 
Propriedades físicas dos materiais 

 São aquelas que podem ser medidas sem que ocorra modificação na 

composição do material. 

 O planeta Terra é composto de matéria. A água dos oceanos e mares, assim 

como o solo que compõem os continentes, são exemplos de matéria. O ser 

humano e os outros seres vivos e componentes não vivos são matéria. Até mesmo 

o ar é matéria. Como podemos definir matéria? E massa? 

 Matéria: É tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço e se apresenta em 

qualquer um dos estados físicos. Este livro, o seu lanche, as plantas, os animais, 

a água e o ar são exemplos de matéria. 

 Massa: é a quantidade de matéria de um objeto, de um corpo. Quanto mais 

matéria o corpo tiver, maior será sua massa e, consequentemente, maior será a 

dificuldade para movimentá-lo ou pará-lo. 

 Corpo: neste sentido refere-se a tudo que tem massa, podendo ter ou não 

vida e se apresentar em qualquer estado físico. 

Peso e gravidade 

 O peso de um corpo depende de sua massa e da gravidade no local onde o 

corpo se encontra.  

 Peso: é uma força. A unidade de medida usada para peso é N (newton).  

 Gravidade: é a propriedade de atração que todos os corpos apresentam por 

possuírem massa. Ou seja, todo corpo atrai outro corpo por ambos possuírem 

massa. No caso dos corpos celestes, a ação da gravidade é mais evidente por 

terem grande massa. 

Volume: é o espaço ocupado por um corpo. Pode ser medido em várias unidades, 

como: metro cúbico (m³), litro (L), centímetro cúbito (cm³), mililitro (mL) etc. 

Densidade: para entender o que é densidade faça esta experiência na atividade 

2, pegue uma vasilha com água e coloque um objeto na água, se ele afundar é 

porque ele é mais denso (pesado) que a água, se ele flutuar é porque sua 

densidade é menor do que a água (mais leve). 

 

Atividade 1: 

a) Faça uma observação em sua casa e anote em uma folha o nome de várias 

coisas. 

b) Em seguida escreva o nome deles na tabela. 

Nome do objeto Pode ser tocado Ocupa lugar no 
espaço 

Pode ser medido 

    

    

    

    

    

 

 

Atividade 2: 

a) Pegue uma vasilha com água e coloque um objeto na água e anote na tabela. 

(Acrescente outros objetos e anote). 

Nome do objeto Flutua Afunda Justificativa 
(Porque afunda 
ou flutua) 

prego    

moeda    

copo plástico    

rolha    

    

    

    

 



                                                                                                                                                     

Atividade 3: Caça palavras 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS DOS MATERIAIS   -  MATÉRIA  -   CORPO   -  

PESO – GRAVIDADE    –    VOLUME     -    DENSIDADE 

 

P G R A V I D A D E Q M 

R U M Y E Q X R E W Z H 

O B T A O R Y U M K Ç L 

P A Z S T X C V U B N S 

R A E S D É F G L H J I 

I P Q W E T R C O R P A 

E M A S S A W I V X Y I 

D Z X C V B N M A Q W R 

A K L Ç P O I U Y T R E 

D E N S I D A D E K J T 

E C X Z A S S D F G H A 

S F Í S I C A S D O S M 

 

Atividade 4: Complete. 

a) __________________ é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço. 

b) ______________ é a quantidade de matéria de um objeto. 

c) _______________ é a propriedade de atração. 

d) __________________ é o espaço ocupado por um corpo. 

e) _____________________________________ são aquelas que podem ser medidas 

sem que ocorra modificação na composição do material. 


