
5° ANO
SEMANA 12



PARA COMEÇO DE CONVERSA
Querido aluno, continuamos nossa jornada 
realizando nossas atividades em casa. Por 
esse motivo, é muito importante termos 
organização e, principalmente, pedir ajuda 
quando for necessário.

Para realizar todas as atividades deste 
roteiro, você precisa estar em um espaço 
silencioso e calmo de sua casa. Por essa 
razão, escolha, com alguém de sua família, 
o local que melhor atenda à sua 
necessidade.

Não esqueça: estamos aprendendo a 
aprender, e essa é uma tarefa que exige 
atenção, organização e compromisso.

VAMOS JUNTOS EMBARCAR EM MAIS 
ESTA AVENTURA!



É MUITO IMPORTANTE SABER!
O que é aprender a aprender? Vamos descobrir 
juntos?

Para que sua aprendizagem aconteça, é necessário 
que você:

organize seu espaço;

separe os materiais dos quais vai precisar;

leia e releia até compreender;

busque o signi�cado de alguma palavra que 
parecer confusa;

troque ideias com as pessoas sobre o assunto que 
está estudando;

pergunte sempre!

Vamos aprender a aprender?



LÍNGUA PORTUGUESA

QUAL É A IDEIA? Continuar o Álbum de Palavras

Lembra-se do Guardador de Palavras?

Então, como você se sente sabendo
que está se tornando um guardador 
de palavras?

Nesta semana vamos ampliar nosso 
álbum e deixá-lo cada vez mais rico!

Vamos continuar aprendendo a 
guardar palavras?



QUAL É A IDEIA? Continuar o Álbum de Palavras

LÍNGUA PORTUGUESA

Instruções
Do que vamos precisar para o Varal?
Papel, barbante e pregador.

Do que vamos precisar para o Álbum?
Um caderno ou folhas.

Como vamos fazer?
Nesta semana vamos aprender como se faz um 
jornal e vamos usar nosso álbum de palavras. 
Nossa primeira ação será acompanhar as 
notícias da semana. Para cada dia você 
escreverá em seu varal pelo menos três 
notícias importantes.
Lembre-se: Ao �nal da semana (sexta-feira, 
dia 19/06/2020) deveremos ter 15 notícias em 
nosso varal. Vamos colocar a mão na massa!



LÍNGUA PORTUGUESA

Pesquise no site indicado e responda às 
questões abaixo.

1. O que é jornal?

2. Quando surgiu?

3. Qual foi o primeiro jornal impresso que 
circulou no Brasil?

www.jornalista.com.br/historia-do-jornal.html

PARA APRENDER

https://www.jornalista.com.br/historia-do-jornal.html


LÍNGUA PORTUGUESA

Releia seu l ivro na página 56 e escreva nas l inhas abaixo, 
ou em seu caderno, as estruturas do jornal e sua função.PARA APRENDER



LÍNGUA PORTUGUESA

Lembra os papéis do varal que você reuniu 
com as notícias da semana?  Agora você irá 
organizá-las por dia, escrevendo nos quadros.

UM POUCO MAIS....1º Dia

2º Dia 4º Dia

5º Dia3º Dia



LÍNGUA PORTUGUESA

Agora organize as páginas de seu jornalzinho com as notícias que 
você coletou e organizou durante a semana. Escolha cinco notícias 
(as mais importantes) e monte seu jornal conforme o modelo abaixo. 
Você precisará de papel, caneta e lápis de cor (para as ilustrações). 
Não se esqueça de escolher qual das notícias será a manchete!

UM POUCO MAIS....



HOJE NOSSO DIA FOI MUITO 
DIVERTIDO,

APRENDEMOS BASTANTE!

 
AGORA É HORA DE 

DESCANSAR,
AMANHÃ TEM MAIS.

NÃO SE ESQUEÇA DE CONTINUAR 
O VARAL DE PALAVRAS AMANHÃ!



MATEMÁTICA

PARA APRENDER Coordenadas e localização.

Observe a imagem abaixo e responda:

1. Que fruta está localizada na posição 
A,2 ?

 

2. Qual a posição da banana no 
quadro?

3. Em qual posição se encontram as 
uvas?



MATEMÁTICA

PARA APRENDER
Mariana fez um lindo desenho. Escreva a 
localização de todos os elementos que integram 
o desenho dela.

1.  Do sol

2. Das nuvens

3.  Das montanhas

4.  Da árvore

5.  Da casa

6.  Do cachorro  



MATEMÁTICA

ATIVIDADES
Observe a imagem e indique 
as coordenadas da bandeira 

deste navio.



MATEMÁTICA

Observe os cômodos desta casa 
e encontre as coordenadas de 
localização de cada um:

UM POUCO MAIS....

1. Sala

2. Quarto

3. Cozinha

4. Garagem

5. Banheiro



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



CIÊNCIAS

Observe as imagens e responda às 
perguntas. Como apoio, releia seu l ivro 

de Ciências nas páginas de 27 a 29.

1. O que há de comum nas ações realizadas 
pelas duas crianças? 

QUAL É A IDEIA?
Pesquisar e compreender as funções do 
sistema respiratório.

2. De onde vem o ar que elas uti l izam nessas 
duas atividades?



CIÊNCIAS

youtu.be/poqKMmSH3NE

QUAL É A IDEIA?
Pesquisar e compreender as funções do 
sistema respiratório.

Assista ao vídeo indicado e responda às 
questões. Anote tudo em seu caderno. 1. Como se chama o movimento de retirada de ar do 

ambiente?

2. Para onde vai o ar que retiramos do ambiente? 
Para que serve?

3. O que esse ar tem de importante?

4. Como se chama o movimento de retirada do ar de 
dentro do nosso corpo?

5. De onde vem o ar que soltamos pela boca?

6. Por que esse ar sai quente?

7. O que tem nesse ar que precisamos eliminá-lo?

8. Como os alvéolos pulmonares participam do 
processo de respiração?

https://www.youtube.com/watch?v=poqKMmSH3NE


QUANTAS 
INFORMAÇÕES 

APRENDEMOS SOBRE 
NOSSO CORPO!

POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ TEM 
MAIS!



GEOGRAFIA

Observe os mapas e pinte da mesma cor as regiões e 
seus climas. Você também pode fazer em seu caderno, 
desenhando o mapa e pintando seguindo a legenda.

PARA APRENDER



GEOGRAFIA

ATIVIDADES

REGIÕES CLIMA CARACTERÍSTICAS DE CLIMA

Consulte os mapas acima e relacione no quadro abaixo as 
regiões e seus climas. Como apoio, leia seu l ivro na página 95.



COMO FOI
DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA?
Compreender a formação do território brasileiro. 

Consulte seu l ivro de História na 
página 154 e responda às perguntas 

no quadro abaixo, ou em seu 
caderno.

O que esta imagem representa? Qual 
foi seu principal objetivo?



HISTÓRIA

PARA APRENDER

Consulte seu l ivro de História na página 154 e 
responda às perguntas no quadro ao lado, ou 
em seu caderno. De que forma os portugueses 

se organizaram para explorar o interior do 
Brasil? Como eram conhecidos?



HISTÓRIA

PARA APRENDER
Observe o mapa e escreva nas l inhas 

abaixo, ou em seu caderno, o que 
aconteceu com o território brasileiro 

após as Bandeiras. Como apoio, 
consulte seu l ivro na página 155.



APRENDEMOS 
BASTANTE, NÃO É 

MESMO?

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR.

SEMANA QUE VEM 
TEM MAIS!


