
Atividade Extra
5 ano



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ano ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  Aula Extra

Aula Extra - dia:                                 

 Desenvolvimento do Trabalho.

 Vídeos sobre Esporte Paralímpico, Exercício Físico e Ativ. Física Adaptada

 *Essa atividade é para você conhecer um pouco sobre, Esporte Adaptado...para pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
São 2 vídeos que mostram atletas da “Natação” e “Atletismo - corridas”.

* 1- Assistir os vídeos com atenção; (passado pelo Whatssap do grupo); no dia da aula.

*Você sabia que temos vários campeões e o Brasil é considerado a maior potência nos Esportes 
Adaptados?  Um deles vai mostrar no vídeo de Natação – Daniel Dias.
*Você sabia que os atletas cegos, correm?  eles são acompanhados por um “Guia”...isso é mostrado no
vídeo...duas pessoas correndo lado a lado. (o “guia” tem que ser um corredor muito bom também, para
poder acompanhar o atleta cego).

Pesquise mais sobre o assunto, no You Tube.

Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro - https://www.cpb.org.br/ 

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática / 5 ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre  270 minutos

Aula 1 / dia: Segunda-feira

1) Resolva as expressões:

a) 36+25=

b) (12+3)-4=

c) (30+3)+4=

d) (2x5)+6=

e) (2x7)+6=

f) (40:2)+7=

g) (25:5)+6=

h) (25-5)+8=

i) (30:2)-8=



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Geografia/ 2020  Paola farias 
Período do ano Carga horária semanal
I I l trimestre  135  min

Aula 1 / dia:     aula extra de geografia  de outubro . terça feira                                              

                                       

Responda as questões abaixo com suas palavras:

1 ) O que é agropecuária?

2) Na tua opinião quais as tecnologias usadas na agropecuária?

3) Tu achas que as tecnologias vieram pra melhorar os serviços? Por que?



lo

Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Ciências/ 5  Paola Farias
Período do ano Carga horária semanal
l II trimestre  45 min

Aula 1 / dia:   23.10.2020  45 min                                                

                                              Explica com tuas palavras algumas atitudes  que podem contribuir
para a prevenção da COVID 19:

1)......................................................................................................

2)......................................................................................................

3)......................................................................................................

             

                                   



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua portuguesa/ 2020  Paola farias 
Período do ano Carga horária semanal
l l I  trimestre 45 mim 

Aula 1 / dia:     aula extra referente a terça feira    segunda feira                                             



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Ciência / 2020  Paola farias 
Período do ano Carga horária semanal
I I I trimestre  145 min

Aula 1 / dia:     aula extra dia  30 de  outubro ( referente a terça feira )                                   
.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Portuguesa/ 5 ano  Paola Farias 
Período do ano Carga horária semanal
III trimestre  45mim

Aula 1 / dia:    23.10 .2020   ( segunda- feira )                                              

 Acentua corretamente as palavras abaixo quando necessário:

 Cafe      matematica     lampada    ancora    xicara   ciencias  escola  criança facil menino  arroio  

Responsaveis      pa     urubu    relogio    Marcia    seguradora referencias  

Sofá    jacaré     cipós     domino     pálido saída toxico  raiz  nos  passaro magico   fabrica frequencia
ceu proximo  traido maximo  mistico     heroi    latex 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

Aula Extra – 23/10 45 min

Aula 1 /dia:    







 



Com amor,

Zoé


