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MÊS 
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A 

CARGA 

HORÁRI
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CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

Segunda-

feira 

 

 

 

 

19/10/2020 

 

 

Português 

 

02 horas 

*Leitura do texto narrativo: O 

achado; 

*Caligrafia. 

* Ler e copiar o texto no caderno de caligrafia; https://amorensina.com.br/texto

-e-interpretacao-5o-ano-etica-

cidadania/? 

CREPE 

 

Matemática  

 

02 horas  

* Sistema de numeração 
decimal: valor absoluto e valor 
relativo. 

* Ler, escrever (utilizando algarismos e por 

extenso) e ordenar números naturais até a 

ordem das centenas de milhar com 

compreensão das principais características do 

sistema de numeração decimal. 

https://educacaoetransformacao

oficial.blogspot.com/2020/07/ma

tematica-5-ano.html? 

CREPE 

 

 

 

 

 

Terça-

feira  

 

 

 

 

 

20/10/2020 

 

 

Oficina de 

Português  

 

1 hora 

* Interpretação do texto: O 

achado. 

* Identificar e interpretar informações explícitas 

em diferentes gêneros discursivos, como 

requisito básico para a compreensão leitora. 

https://amorensina.com.br/texto

-e-interpretacao-5o-ano-etica-

cidadania/? 

CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

 

* Sistema de numeração 

decimal: ordens e classes. 

* Ler, escrever (utilizando algarismos e por 

extenso) e ordenar números naturais até a 

ordem das centenas de milhar com 

compreensão das principais características do 

sistema de numeração decimal. 

https://educacaoetransformaca

ooficial.blogspot.com/2020/07/

matematica-5-ano.html? 

CREPE 

https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/


 

Geografia  

 

02 horas  

* Problemas ambientais 
causados pela ação do homem; 
Ações para minimização e/ou 
solução dos problemas 
ambientais. 

*(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://brasilescola.uol.com.br/

biologia/problemas-

ambientais-brasileiros.htm 

https://mundoeducacao.uol.co

m.br/biologia/impactos-

ambientais.htm 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

21/10/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

* Sistema de numeração 

decimal: ordens, classes, 

composição e decomposição. 

* Ler, escrever (utilizando algarismos e por 

extenso) e ordenar números naturais até a 

ordem das centenas de milhar com 

compreensão das principais características do 

sistema de numeração decimal. 

https://educacaoetransformaca

ooficial.blogspot.com/2020/07/

matematica-5-ano.html? 

CREPE 

 

 

Ciências  

 

 

02 horas 

* Consumo consciente: Noções 
de sustentabilidade. 

* Reconhecer ações que possibilitem atender às 

necessidades atuais da sociedade, sem 

comprometer o futuro das próximas gerações 

(por exemplo consumo consciente, redução do 

desperdício, preservação do patrimônio natural 

e cultural da cidade onde se vive, destinação 

adequada dos resíduos, entre outros). 

Livro didático de Ciências 

“Encontros”. 

CREPE 

 

 

Quinta-

feira 

 

 

 

22/10/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Identificar o significado de 

palavras no texto: O achado. 

* Empregar corretamente o significado de 

palavras dentro do texto.. 

https://amorensina.com.br/texto

-e-interpretacao-5o-ano-etica-

cidadania/? 

CREPE 

 

História 

 

02 horas 

* Marcação da passagem do 

tempo em distintas sociedades 

(calendários e outras formas de 

marcar o tempo). 

 

* (EF05HI08) Identificar formas de marcação da 

passagem do tempo em distintas sociedades, 

incluindo os povos indígenas originários e os 

povos africanos. 

 

CREPE 

Sexta-

feira 

23/10/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

 

 

Segunda-

feira 

 

 

26/10/2020 

 

Português 

 

02 horas 

* Opinião em relação ao texto: 

O achado; 

* Produção textual: dar um final 

para o texto: O achado. 

*Expressar a opinião com relação aos fatos do 

texto; 

* Produzir um final para o texto. 

https://amorensina.com.br/texto

-e-interpretacao-5o-ano-etica-

cidadania/? 

CREPE 

 

Matemática 

 

02 horas 

* Situações problemas 

envolvendo adição e subtração. 

* Resolver problemas envolvendo adição e 

subtração; 

https://educacaoetransformaca

ooficial.blogspot.com/2020/07/

matematica-5-ano.html? 

CREPE 

https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/
https://amorensina.com.br/texto-e-interpretacao-5o-ano-etica-cidadania/


 

 

 

 

Terça-

feira 

 

 

 

 

27/10/2020 

 

Oficina de 

português  

 

01 hora 

* Leitura do texto científico: Por 

que alguns animais nascem 

machos e outros, fêmeas? 

* Ler em silêncio e em voz alta o texto 

científico: Por que alguns animais nascem 

machos e outros, fêmeas? 

https://i1.wp.com/www.espacop

rofessor.com/wp- 

CREPE 

 

Oficina de 

Matemática 

 

01 hora 

* Situações problemas 

envolvendo adição e subtração. 

*Operações de adição e 

subtração caça resultados. 

* Resolver problemas que envolvam adição e 

subtração; 

Resolver adições e subtrações e encontrar os 

resultados no quadro. 

https://educacaoetransformaca

ooficial.blogspot.com/2020/07/

matematica-5-ano.html? 

CREPE 

 

Geografia  

 

02 horas 

* Problemas ambientais 
causados pela ação do homem; 
Ações para minimização e/ou 
solução dos problemas 
ambientais. 

*(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://brasilescola.uol.com.br/bi
ologia/problemas-ambientais-

brasileiros.htm 
https://mundoeducacao.uol.com.

br/biologia/impactos-
ambientais.htm 

CREPE 

 

 

Quarta-

feira 

 

 

28/10/2020 

 

Matemática 

 

02 horas  

*Multiplicações; 

*Tabuadas. 

* Resolver as multiplicações pintando os 

resultados corretamente. 

*Completar os resultados da tabuada no 

tabuleiro das multiplicações. 

https://www.ideiacriativa.org/20

11/03/tabuada-divertida-

atividade-5-ano.html 

CREPE 

 

Ciências  

 

02 horas 

*Consumo consciente:  Noções 
de sustentabilidade. 

* Reconhecer ações que possibilitem atender às 

necessidades atuais da sociedade, sem 

comprometer o futuro das próximas gerações 

(por exemplo, consumo consciente, redução do 

desperdício, preservação do patrimônio natural 

e cultural da cidade onde se vive, destinação 

adequada dos resíduos, entre outros). 

Livro didático de Ciências 

“Encontros”. 

CREPE 

 

 

Quinta-

feira 

 

 

29/10/2020 

 

Português  

 

02 horas 

* Interpretação do texto 

científico: Por que alguns 

animais nascem machos e 

outros, fêmeas? 

* Ler e interpretar textos científicos 

compreendendo dados apresentados. 

https://i1.wp.com/www.espacop

rofessor.com/wp- 

 CREPE 

História 02 horas * Marcação da passagem do 

tempo em distintas sociedades 

(calendários e outras formas de 

marcar o tempo). 

*(EF05HI08) Identificar formas de marcação da 

passagem do tempo em distintas sociedades, 

incluindo os povos indígenas originários e os 

povos africanos. 

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

de-aula/sequencia/calendarios-

fenomenos-ciclicos-e-cultura/312 

CREPE 

Sexta-

feira  

30/10/2020 Hora 

atividade. 

04 horas    

https://i1.wp.com/www.espacoprofessor.com/wp-
https://i1.wp.com/www.espacoprofessor.com/wp-
https://i1.wp.com/www.espacoprofessor.com/wp-
https://i1.wp.com/www.espacoprofessor.com/wp-
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ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 
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HISTÓRIA 

Marcação de tempo em diferentes sociedades 

 Os movimentos cíclicos dos astros servem há muito tempo como 

referência para a marcação do tempo. 

Quando o homem primitivo deixou de ser nômade e passou a se 

fixar nos lugares, começou o desenvolvimento da agricultura. Plantando 

frutas, legumes, verduras, ele sentiu a necessidade de criar um calendário, 

pois ao observar as plantações percebeu que elas possuíam uma época 

de plantio e outra de colheita. 

Para medir a passagem do tempo precisamos de acontecimentos 

que sejam periódicos, isto é, que se repitam em intervalos iguais de tempo. 

O movimento aparente do Sol no céu permite construir um relógio 

de Sol. Com a Lua não é diferente. O movimento que ela faz no céu, 

também é periódico. As mudanças na aparência da Lua se repetem a cada 

ciclo. Ou seja, cada vinte e nove dias, aproximadamente. 

A partir dessas observações os seres humanos desenvolveram 

diversas formas de contagem do tempo. 

O calendário que usamos atualmente marca o dia, o mês e o ano 

como unidade de tempo. 

Observe os vários tipos de calendários que existem:  

   
CALENDÁRIO INDÍGENA                          CALENDÁRIO JUDÁICO 

 
CALENDÁRIO CHINÊS  

 

 
                                                     CALENDÁRIO SOLAR 



                                                                                                                                                                  

ATIVIDADES 
1. Pesquise no texto anterior e responda:  
a) Os movimentos cíclicos dos astros servem para quê? 

________________________________________________________ 

b) Quando que o homem sentiu a necessidade de criar um calendário 

para marcar o tempo? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

c) Quais os astros que o homem primitivo observou para criar um 

calendário? 

________________________________________________________ 

d) Para que serve um calendário? 

________________________________________________________ 

e) Que unidades de tempo são marcadas em um calendário? 

________________________________________________________ 

 

2. Qual é a diferença entre o calendário indígena e o calendário solar? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Os calendários são muito úteis para lembrarmo-nos das datas de 

compromissos e eventos. Que tal usar esses quadros abaixo para 

anotar alguns compromissos e eventos que você terá esta semana?  

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira 

sexta-feira sábado domingo 

 

 

MATEMÁTICA 



 



 



 



 

bb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 
Consumo consciente: Noções de sustentabilidade. 

Lixo ou resíduo sólido? 

Costumamos chamar de lixo tudo aquilo que consideramos não ter 

utilidade para nós e, por isso, jogamos fora. Mas muitos objetos que jogamos 

fora ainda podem ser utilizados ou servir como materiais para a produção de 

outros objetos. 

Em 2010 foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A 

PNRS é uma lei que determina as regras para o tratamento do lixo produzido no 

Brasil. Por causa dos objetivos propostos por essa lei, “lixo” passa a ser 

chamado de resíduo sólido.  

Há dois tipos de resíduos sólidos:  

● aqueles que podem ser reutilizados ou transformados em matéria-

prima para a fabricação de novos produtos; 

● aqueles que não podem ser reutilizados ou transformados em matéria-

prima. Logo, os resíduos que não têm utilidade serão descartados, isto 

é, jogados fora. Esses resíduos passam a ser chamados rejeitos. 

Matéria-prima: material retirado da natureza, ou industrializado em laboratório 

ou indústria, que é usado para fabricar algum produto. 

Um exemplo de rejeito é o papel utilizado para absorver a gordura das 

frituras e o papel higiênico. Esses papéis não poderão ser utilizados 

novamente, nem usado para a fabricação de um novo papel. Eles serão 

descartados e encaminhados para o aterro sanitário (local preparado para 

receber rejeitos). 

Atividade: 

1) O que quer dizer PNRS? 

________________________________________________________________ 

2) Como passou a ser chamado o lixo após essa lei? 

________________________________________________________________ 

3) Marcos foi ao supermercado fazer compras. Para não se esquecer de 

nenhum item, ele fez uma lista de todos os produtos de que precisava:  

2 vidros de maionese                          2 pacote de macarrão 

2 latas de molho de tomate                 2 lata de azeite 

1 pacote de guardanapos                   1 pacote de fraldas descartáveis 

1 pacote de papel higiênico                5 quilos de arroz 

3 quilos de feijão                                 1 caixa de algodão 

 

Anote em cada coluna do quadro os tipos de resíduos sólidos gerados após a 

utilização dos produtos comprados por Marcos. 

RECICLÁVEIS REJEITOS 

  

  

  

  

  

  

 

1) Pense em seus hábitos de consumo e liste três mudanças que você 

poderia fazer para reduzir (diminuir) sua produção de resíduos sólidos. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________ 

2) Converse com as pessoas que moram com você e faça uma lista de 

tudo o que é jogado fora na sua casa. 

___________________, ____________________,  ___________________, 

___________________, ____________________, ____________________, 

___________________, ____________________, ____________________. 

 

3) Dessa lista você acha que alguns resíduos poderiam ser 

reaproveitados ou servir de matéria-prima para a produção de novos 

objetos? Quais? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Para onde vão os resíduos sólidos produzidos em sua casa? 

(   ) lixões 

(   ) aterros sanitários 

(   ) áreas de reciclagem 

(   ) outra opção (escrever onde) _____________________________ 

 



 GEOGRAFIA  

Diferentes tipos de poluição. 

 

Problemas ambientais causados pela ação do homem; Ações para 

minimização e/ou solução dos problemas ambientais. 

Os problemas ambientais de âmbito nacional (no território brasileiro) 

ocorrem desde a época da colonização, estendendo-se aos subsequentes 

ciclos econômicos (cana, ouro, café etc.). 

Atualmente, os principais problemas estão relacionados com as 

práticas agropecuárias predatórias, o extrativismo vegetal (atividade 

madeireira) e a má gestão dos resíduos urbanos. 

Os principais agravantes de ordem rural e urbana são: 

- perda da biodiversidade em razão do desmatamento e das 

queimadas; 

- degradação e esgotamento dos solos por causa das técnicas de 

produção; 

- escassez da água pelo mau uso e gerenciamento das bacias 

hidrográficas; 

- contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário; 

- poluição do ar nos grandes centros urbanos. 

O índice de desmatamento em nosso território é tão alarmante que 

chega a pontuar proporcionalmente o Brasil como o segundo país, atrás 

apenas da China, com maiores áreas devastadas em todo o mundo. 

A Floresta Amazônica, tida como a maior reserva natural do 

planeta, já teve cerca de 15% de sua área original desmatada, e da Mata 

Atlântica restam apenas 7% de sua composição silvestre. 

De acordo com ambientalistas, na Amazônia, uma área de 

aproximadamente 50 mil km2 é atingida por queimadas em períodos de um 

ano. Por causa disso, ocorre um empobrecimento do solo, acelerando o 

processo de desertificação. A fumaça liberada, além de causar problemas à 

saúde, também contribui para o aquecimento do planeta. 

Diante dessa situação degradante, é necessário que cada cidadão 

assuma uma postura ambientalista, reivindicando de nossos representantes 

(do poder público) a intensificação de ações e programas preventivos que 

realmente combinem o desenvolvimento econômico do país com os 

princípios de sustentabilidade ecológica. 

 

Atividades: 

1) Assinale as alternativas que podem ajudar a diminuir o impacto ambiental 

negativo no ambiente. 

(   ) Economizar água; 

(   ) Provocar queimadas; 

(   ) Evitar o consumo exagerado de energia; 

(   ) Separar os lixos orgânicos e recicláveis; 

(   ) Diminuir o uso de automóveis; 

(   ) Jogar lixo nos rios; 

(   ) Consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas; 

(   ) Utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis; 

(   ) Não jogar lixos nas ruas; 

(  ) Não jogar fora objetos e roupas que não usa mais. Opte por fazer doações ou 

reaproveitar. 

2) Assinale as consequências negativas do desmatamento das florestas no 

Brasil? 

(   ) Aquecimento Global; 

(   ) Prejuízos socioambientais; 

(   ) Impactos no patrimônio público; 

(   ) Saúde para as pessoas; 

(   ) Impactos climáticos. 

3) Qual a maior reserva natural do planeta? 

_____________________________________________________________ 

4) Quais os principais problemas ambientais atualmente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5) No lugar onde você mora, quais os problemas ambientais que estão sendo 

enfrentados? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/as-caracteristicas-agropecuaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/problemas-ambientais-sociais-decorrentes-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-biodiversidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/principais-bacias-hidrograficas-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/principais-bacias-hidrograficas-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/como-diminuir-poluicao-ar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/floresta-amazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-atlantica1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-atlantica1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/desertificacao.htm

