
5° ANO
SEMANA 3



Querido aluno, 

Nesta semana vamos realizar produções 
importantes para nosso crescimento. 

Por esse motivo, é fundamental estarmos 
organizados em casa e, principalmente, convidar 
nossa família para nos ajudar.

As atividades deste roteiro foram programadas 
para serem realizadas uma por dia. 

Não se esqueça: Ajude sua família nas tarefas de 
casa e organize seus materiais de estudo 
sozinho!

VAMOS JUNTOS EMBARCAR EM MAIS UMA 
AVENTURA!

PARA COMEÇO DE CONVERSA



QUAL É A IDEIA?
Continuar o álbum de palavras. 

Lembra do guardador de palavras? 

Esta semana vamos buscar palavras 
especí�cas para nosso varal.

A ideia é ampliar nosso álbum de palavras e 
deixá-lo cada vez mais rico!

Vamos continuar aprendendo a guardar 
palavras?

LÍNGUA PORTUGUESA



QUAL É A IDEIA?

Continuar o álbum de palavras. 

LÍNGUA PORTUGUESA

Instruções

   O que vamos precisar para o varal?
Papel, barbante e pregador.

   O que vamos precisar para o álbum?
Um caderno ou folhas grampeadas.

   Como vamos fazer?
Durante todos os dias desta semana, vamos escrever 
em um pedaço de papel todas as palavras com s e 
com z que ouvirmos e lermos  e vamos colocar no 
varal.
Quando o varal estiver cheio, vamos escolher 20 
palavras ou mais, à sua escolha, e escrever uma 
história.
Depois, vamos ler nossa história em uma noite bem 
calma para nossa família!



LÍNGUA PORTUGUESA

Escreva aqui sua história com as 
palavras escolhidas.UM POUCO MAIS...



LÍNGUA PORTUGUESA

PARA APRENDER
Leia as páginas 12 e 13 de seu l ivro de Português e 
revise as regrinhas de uso do Z e do S para fazer 
a próxima atividade!

Procure no caça-palavras aquelas que são formadas com S e Z e escreva no quadro 
ao lado de acordo com a regrinha.



HOJE O NOSSO DIA FOI MUITO 
DIVERTIDO, APRENDEMOS 
BASTANTE!

AGORA É HORA DE DESCANSAR, 
AMANHÃ TEM MAIS...

NÃO ESQUEÇA DE CONTINUAR O 
VARAL DE PALAVRAS AMANHÃ!



MATEMÁTICA

PARA APRENDER

Assista ao vídeo e reproduza a 
história contada sobre a 
matemática e seus personagens 
mais importantes em forma de 
quadrinhos. 

   O que você vai precisar para 
este trabalho?
Papel, lápis e canetas coloridas.

https://www.youtube.com/watch?v=UrPEbQi3-U8


MATEMÁTICA

QUAL É A IDEIA?
Reproduzir a história do vídeo na forma de 
quadrinhos.

A história da matemática.



MATEMÁTICA

ATIVIDADES

Siga a tri lha realizando as somas nos 
espaços em branco. Quando concluir, 
represente o numeral encontrado no 
quadro Valor de lugar.



MATEMÁTICA

ATIVIDADES

Pinte a �gura com cores 
correspondentes, 
relacionando cada operação 
ao seu resultado.

Não se esqueça de que, 
antes do resultado, você vai 
precisar fazer as continhas 
em seu caderno ou na 
folhinha.

Vença mais este desa�o!



MATEMÁTICA

QUAL É A IDEIA?

Construa sua trilha com a 
operação de multiplicação.

Observe o modelo ao lado,  
mas crie as suas próprias 
continhas encontrando o 
resultado de cada uma!



HOJE O NOSSO DIA FOI MUITO 
DIVERTIDO, APRENDEMOS 
BASTANTE!

AGORA É HORA DE DESCANSAR, 
AMANHÃ TEM MAIS...

NÃO ESQUEÇA DE CONTINUAR O 
VARAL DE PALAVRAS AMANHÃ!



   Releia as páginas 11, 12 e 13 de seu 
l ivro e reproduza nos quadros seguintes, 
ou em seu caderno, as células que 
formam  os sistemas do nosso corpo.

   Você poderá reproduzir em forma de 
desenho ou com massinha de modelar.

   As imagens ao lado podem lhe ajudar, 
mas pesquise em seu l ivro!

PARA APRENDER

Conhecendo nosso corpo por dentro.

CIÊNCIAS



CIÊNCIAS

PARA APRENDER Receita de massinha de modelar.

Você também pode fazer a sua massinha!

Ingredientes
1 xícara de sal
4 xícaras de farinha de trigo
1 xícara e meia de água
3 colheres de sopa de óleo

Modo de fazer
Em um recipiente grande, misture a farinha e o sal. 
Em seguida, adicione a água e o óleo. Misture até 
que todo o conteúdo forme uma massa 
homogênea. Se �car muito mole, adicione mais 
farinha. Se estiver seca e quebradiça, adicione 
mais água.

Para colorir, você pode usar anil ina de bolo, 
suquinho em pó ou tinta.



CIÊNCIAS

QUAL É A IDEIA? Desenhar, ou modelar com massinha, e 
nomear as células que formam o corpo 
humano e suas partes.



CIÊNCIAS

QUAL É A IDEIA? Desenhar e nomear as partes vitais 
que formam o corpo humano.



POR HOJE É SÓ, PESSOAL! 

AGORA JÁ SABEMOS COMO 
SOMOS POR DENTRO! AMANHÃ 
TEM MAIS... 

NÃO ESQUEÇA DE CONTINUAR O 
VARAL DE PALAVRAS AMANHÃ!



GEOGRAFIA

QUAL É A IDEIA?

Construir o mapa das regiões do 
Brasil inserindo as características 
do relevo de cada uma.

   Observe o mapa das regiões 
do Brasil ao lado.

   Identi�que nele todas as 
regiões e resolva a atividade 
da página seguinte.



GEOGRAFIA

Leia a página 18 de seu 
l ivro de Geogra�a e escreva 
no mapa as características 
do relevo de cada uma das 
regiões.

ATIVIDADES



HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA?

Produzir seu mapa da exploração 
do pau-brasil, identi�cando nele a 
mão de obra usada na 
exploração, o destino que a 
madeira tinha e outras 
informações que caracterizam 
esse período da história do Brasil.



ATIVIDADES

HISTÓRIA

Releia a página 19 do l ivro de História e escreva dentro de seu mapa todas as 
informações importantes sobre a exploração do pau-brasil. Não se esqueça de 
registrar sobre o trabalho dos indígenas, o destino da madeira, os povos interessados 
nela e o uso que o pau-brasil t inha na Europa.



ARTE

QUAL É A IDEIA?

Reproduzir a obra de Picasso, mas 
deixar os seus traços, fazendo uma 
releitura sobre ela. Capriche!



APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE DESCANSAR, 
SEMANA QUE VEM TEM MAIS!

SEGUE UM FILME  PARA VOCE 
CONHECER QUEM FOI PICASSO! 
ASSISTA COM SUA FAMILIA!

https://www.youtube.com/watch?v=chqW2dk__cU

