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DIA DA 

SEMANA 

DIA DO MÊS DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

RCO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

Segunda-

feira 

 

 

 

 

31/08/2020 

 

 

Português 

 

02 horas 

* Leitura e compreensão 

de textos; Ritmo, fluência e 

entonação na leitura. 

* Apreciação estética de 

textos versificados. Poema: 

Pátria. 

* (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, 

em seguida, em voz alta, com autonomia, fluência, 

ritmo e entonação, textos com nível de textualidade 

adequado, de modo a aprimorar a leitura. 

*(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 

refrãos e seu efeito de sentido, a fim de identificar 

as características desses gêneros discursivos. 

https://portal.educacao.go.gov.br

/fundamental/aula-4-lingua-

portuguesa-5o-ano/ 

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

content/uploads/2017/08/PC381

TRIA3C2BAANO-724x1024.png 

CREPE 

 

Matemática  

 

02 horas  

* Medidas de 
comprimento: 
transformações de 
unidades de medidas no 
contexto de problemas. 

* (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo medidas das grandezas comprimento, 
recorrendo a transformações entre as unidades mais 
usuais em contextos socioculturais. 

https://br.pinterest.com/pin/340

795896781320449/ 

CREPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 

Português  

 

1 hora 

* Apreciação estética de 

textos versificados. Poema: 

A Pátria. 

* (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 

refrãos e seu efeito de sentido, a fim de identificar 

as características desses gêneros discursivos. 

https://br.pinterest.com/pin/663

225482596432336/ 

CREPE 

Oficina de 

Matemática 

01 hora 

 

* Medidas de 

comprimento: 

transformações de 

* (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas 

envolvendo medidas das grandezas comprimento 

recorrendo a transformações entre as unidades mais 

https://br.pinterest.com/pin/340

795896781320449/ 

CREPE 



Terça-

feira  

01/09/2020 

 

unidades de medidas no 

contexto de problemas 

usuais em contextos socioculturais. 

 

 

Geografia  

 

 

02 horas  

* Fontes de energia na 
produção industrial, 
agrícola e extrativa do 
Paraná. 

*(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de 

energia utilizados na produção industrial, agrícola e 

extrativa e no cotidiano das populações, dando 

ênfase ao contexto do Paraná. 

Livro didático 5º ano 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

02/09/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

*Medidas de massa: 

transformações de 

unidades de medidas no 

contexto de problemas 

* (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas 

envolvendo medidas das grandezas massa, 

recorrendo a transformações entre as unidades mais 

usuais em contextos socioculturais. 

https://escolaeducacao.com.br/a

tividade-medida-de-

capacidade/atividades-medidas-

de-capacidade-quilo/ 

CREPE 

 

Ciências  

 

02 horas 

* Sistema Solar e seus 
componentes. 

* Identificar os componentes do Sistema Solar: 
estrelas, planetas, cometas, astros luminosos e 
iluminados, entre outros. 

Livro didático 5º ano 

CREPE 

 

 

Quinta-

feira 

 

 

 

03/09/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Apreciação estética de 

textos versificados. Poesia: 

Realidade brasileira. 

 

* (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 

refrãos e seu efeito de sentido, a fim de identificar 

as características desses gêneros discursivos. 

https://misturadealegria.blogspot

.com/2010/08/poesia-patria-

querida.html 

     CREPE 

 

História 

 

02 horas 

* Cidadania e diversidade: 

respeito às diferenças, 

manifestações e direitos 

sociais. 

* Conhecer os símbolos nacionais relacionando-os à 

história do país. 

https://www.soescola.com/2017/

10/independencia-do-

brasil.html/hino-da-

independencia-para-imprimir 

CREPE 

Sexta-

feira 

04/09/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

 

 

Terça-

feira 

 

 

 

 

08/09/2020 

 

Oficina de 

português  

 

01 hora 

 

* Apreciação estética de 

textos versificados. 

Interpretação da poesia: 

REALIDADE BRASILEIRA 

*(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 

refrãos e seu efeito de sentido, a fim de identificar 

as características desses gêneros discursivos. 

https://misturadealegria.blogspot
.com/2010/08/poesia-patria-
querida.htm 

CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

* Medidas de capacidade: 

transformações de 

unidades de medidas no 

contexto de problemas. 

*(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas 

envolvendo medidas das grandezas capacidade, 

recorrendo a transformações entre as unidades mais 

usuais em contextos socioculturais. 

https://escolaeducacao.com.br/a

tividade-medida-de-

capacidade/atividades-medidas-

de-capacidade-quilo/ 

CREPE 



 

Geografia  

 

02 horas 

* Fontes de energia na 
produção industrial, 
agrícola e extrativa do 
Paraná. 

*(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de 

energia utilizados na produção industrial, agrícola e 

extrativa e no cotidiano das populações, dando 

ênfase ao contexto do Paraná. 

Livro didático 5º ano 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

09/09/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

* Resolver operações de 

multiplicação e divisão 

(envolvendo números 

naturais). 

* Operações de multiplicação e divisão no conjunto 

dos números naturais algoritmos e estratégias 

pessoais. 

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

content/uploads/2013/04/MATE

MC381TICA-4C2BA-ANO-

DIVIDINDO.jpg 

CREPE 

 

Ciências  

 

02 horas 

* Sistema Solar e seus 
componentes. 

* Identificar os componentes do Sistema Solar: 
estrelas, planetas, cometas, astros luminosos e 
iluminados, entre outros. 

Livro didático 5º ano 

CREPE 

 

 

Quinta-

feira 

 

 

10/09/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Apreciação estética de 

textos versificados. Hino da 

Independência. 

* (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 

refrãos e seu efeito de sentido, a fim de identificar 

as características desses gêneros discursivos. 

https://www.soescola.com/2017/

10/independencia-do-

brasil.html/hino-da-

independencia-para-imprimir 

CREPE 

História 02 horas * Cidadania e diversidade: 

respeito às diferenças, 

manifestações e direitos 

sociais. 

* Conhecer os símbolos nacionais relacionando-os à 

história do país. 

https://www.soescola.com/2017/

10/independencia-do-

brasil.html/hino-da-

independencia-para-imprimir 

CREPE 

Sexta-

feira  

11/09/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTUGÊS 
 TRABALHANDO COM POEMAS 

O que é mesmo um Poema? 
Poema é um texto literário que pertence ao gênero da poesia, e cuja 
apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a 
finalidade de manifestar sentimento e emoção. 
Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. O 
verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um poema 
representa um verso, já a estrofe é o conjunto de versos. A prosa poética tem o 
caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. 
 
1.  Leia o poema a seguir e responda: 
Lembre-se que linha são os versos; 
Um conjunto de linhas são as estrofes. 
Rimas são as repetições de sons que aparecem no final dos versos. 
 

 
a) Qual é o título do poema? _______________________________________________________ 
b) Quem é a autora do poema? _____________________________________________________ 
c) O poema tem __________ versos e ______________ estrofes.  
d) Encontre no poema as palavras que rimam (som parecido) com: 

 criança = _____________________________  
 intenso= _____________________________ 

e) Qual é o tema do poema? _______________________________________________________ 
f) Ao fazer a leitura do poema, qual sentimento ou emoção manifestou? 
 

2.  Leia o poema a seguir e responda: 
 

 
a) Qual é o título do poema? _______________________________________________________ 
b) Quem é o autor do poema? _____________________________________________________ 
c) O poema tem __________ versos e ______________ estrofe.  
d) Encontre no poema as palavras que rimam (som parecido) com: 

 floresta = _____________________________  
 carinhos = _____________________________ 
 inquietos = _____________________________ 
 impera = _________________________________ 
 trabalha = ________________________________ 
 umedece = _________________________________ 
 este = ________________________________________ 

e) Qual é o tema do poema? _______________________________________________________ 
f) Ao fazer a leitura do poema, qual sentimento ou emoção manifestou? 
 



3.  Leia o poema a seguir e responda: 

 
a) Qual é o título do poema? _______________________________________________________ 
b) Quem é a autora do poema? _____________________________________________________ 
c) O poema tem __________ versos e ______________ estrofes.  
d) Pinte no poema os pares de rimas, isto é, as palavras que tem som parecido: 
e) Faça a ilustração do poema: 
 
 
 
 
 
 
 

4. Interpretação da poesia: REALIDADE BRASILEIRA 

 



5. Leia ou cante a letra do hino da Independência do Brasil. 

 
 

Agora, veja o significado de algumas palavras do hino:  

 



MATEMÁTICA  
Grandezas e medidas 

Comprimento 
O metro é a unidade principal de comprimento. 1 metro =100 cm 
As réguas, fitas métricas, trenas, são instrumentos adequados para 

medir a largura, comprimento de uma folha de papel, o comprimento e o 
tamanho de uma sala. A menor unidade de medição de uma fita métrica 
comum é de um milímetro. 

Veja alguns objetos usados para medir: 

 
1) Complete as frases usando os nomes dos instrumentos acima. 
a) A costureira usa a _______________________ para tirar as medidas da freguesa. 
b) O aluno usa a ____________________ na atividade. 
c) O vendedor usa o ______________ para medir o tecido. 
d) O pedreiro usa a _____________ e o metro ___________________________________ para 

medir. 
 
 Para medir comprimentos maiores, por exemplo, a distância entre duas 
cidades, podemos usar o quilômetro: 1 km = 1000 m 
 
2) Rafael é ciclista e irá participar do campeonato municipal de ciclismo. Ele 
está treinando bastante. A reta numérica mostra o percurso feito em um dos 
treinos de Rafael. 

 
A distância que já percorreu é de: 
a) 3,5 km          b) 4,5 km           c) 6 km          d) 8,5 km 

  



 
Medida de massa 

 
 Para medir a massa de um corpo usamos como unidade o quilograma. 
 Representamos o quilograma assim: kg.  
             1 quilograma =  1.000 gramas. Meio quilograma = 500 gramas. 
             Usamos a balança para medir massa. 

Representamos o grama assim: g. 
 

 
 

Medida de capacidade  
 Para medir líquidos usamos o litro que é a unidade principal de 
capacidade.  
Representamos o litro assim: L.  
1 Litro = 1.000 ml 

 



 

  
Resolva as divisões e coloque os resultados na cruzadinha:  
 

 
 



GEOGRAFIA 
 

Fontes de energia na produção industrial, agrícola e extrativista do 
Paraná 

             Como economizar energia com a quarentena. 
 Com a permanência em casa, aparelhos eletrônicos são usados por 
mais tempo. Contribuindo para o aumento do consumo de energia elétrica. 
             Veja os dois tipos de energia que utilizamos: 

 Térmica, com fonte no calor, nas altas temperaturas; (fogão) 

 Elétrica, com fonte nas termelétricas e hidrelétricas gerando alta 

potência; (postes e fios elétricos) 

Responda: 
1) Quais atividades você faz em casa que consome energia elétrica? 

______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quais atividades não consome energia elétrica?  
________________________________________________________________________________________ 

 
              _____________________________________     ____________________________ 

 
3) Quais formas de energia podem trazer vantagens se utilizadas pelos 
estabelecimentos comerciais. A elétrica ou solar?   
________________________________________________________________________________________  
 
4) A lenha era um elemento importante para a manutenção da vida no campo, 

pois servia para preparar os alimentos, aquecer a água usada para o  banho 
e a casa em dias frios. Será que essa fonte de energia ainda é usada no 
campo? 

 
 
 

 

E o que é usado nos dias atuais para substituir esse elemento? 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
5) Qual tipo de indústria existe no município onde você vive? Nesta 

indústria, qual o tipo de energia ela consome, elétrica ou térmica? Ela 
produz algum tipo de energia?   

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
6) A atividade industrial consiste no processo de produção que visa 
transformar matéria prima em mercadoria. E para cada mercadoria existe 
uma indústria própria. Mas será que a energia usada em cada tipo de 
indústria é a mesma?  
______________________________________________________________________________________ 
 
7) Que matéria prima a indústria do seu município  usa? E o que ela produz? 
______________________________________________________________________________________ 
 
8) Como você pode economizar energia elétrica em sua casa? 
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
9) O que consome energia elétrica em sua casa? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



CIÊNCIAS 
Quando as estrelas caem 

 
 Dá-se o nome de estrelas cadentes aos riscos luminosos que avistamos 
percorrendo o céu noturno. Estes riscos luminosos referem-se aos meteoros 
que vagam pelo espaço, ou seja, não são estrelas de verdade. 
 Uma estrela não cai. O que chamamos de estrelas cadentes, na verdade, 
são meteoros. 
 Os meteoros são pedaços de rocha ou metal que vagam pelo espaço. 
Eles podem passar muito próximo da Terra, e até mesmo atingi-la. Ao entrar 
na atmosfera terrestre o forte atrito causado pela sua grande velocidade 
provoca o aumento da temperatura e a emissão de luz, por isso os vemos 
como um risco no céu. 
 Algumas vezes o meteoro é tão grande que consegue chegar à 
superfície terrestre. Quando atinge a superfície, ele passa a ser chamado de 
meteorito. 
 Um asteroide também é um pedaço de rocha ou metal, mas, nesse caso, 
ele tem uma órbita em torno do Sol, assim como os planetas. No entanto ao 
contrário dos planetas, os asteroides são menores e não possuem gravidade 
suficiente para terem o formato redondo como de um planeta. 

Já os cometas são famosos porque, quando se aproximam do Sol,  
passam a exibir uma cabeleira e uma cauda, um efeito provocado pela 
radiação solar e pelos ventos solares. Seu núcleo é feito de gelo, poeira e 
algumas rochas. 
 
Responda: 
1) Qual a diferença entre meteoro e meteorito? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2) As estrelas são fixas no céu? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
3) Você já viu uma estrela cadente? O que é uma estrela cadente? 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

4) Como são os asteroides? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
5) Por que os cometas são famosos? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
6) Vamos conhecer a história da origem do Universo.  
Nós fazemos parte de um lindo e gigantesco universo, com muitas estrelas, 
luas e planetas e precisamos saber como tudo surgiu. Leia com atenção e 
ilustre cada trecho abaixo: 

  

No início tudo era 
muito escuro. 

Até que um dia uma 
grande explosão de 
uma mistura de 
partículas, que os 
cientistas chamaram 
de “grande explosão”, 
em inglês “big bang”.  
 
 
 
 

Após o BIG BANG 
surgiu o universo. 

Nós moramos num 
pedacinho deste 
universo, que se chama 
sistema solar. 
 
 
 
 
 
 

O nome do planeta 
onde moramos é 
Terra. 

E eu moro nele. 

 



 

HISTÓRIA 

PAZ - HINO - TODOS 

SOLDADOS - PEDRO 

SETEMBRO 

PRÍNCIPE 

IPIRANGA 

BANDEIRA RIQUEZAS 

PÁTRIA 

PORTUGAL

A 


