
Atividades 5 ano 
Escola São Miguel



/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

19/10 – 20/10 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    



 







ATENÇÃO! Vamos falar sobre AVALIAÇÃO?



- Professora, o que é pra fazer?
Conforme nosso acordo feito em julho, a cada mês vocês vão enviar para mim
(por WhatsApp ou entregando na escola)  duas obras de arte que tenham sido
criadas por você. Use sua imaginação e escolha o que você quer fazer. Pode ser
desenho, pintura,  escultura,  poesia,  história,  música,  vídeo,  fotografia,  dança
(em vídeo, por exemplo), ou qualquer outra manifestação artística que te você
queira experimentar. 

- Mas e o tema professora? 
O tema é livre, senhoras e senhores! A proposta é trazer para seu trabalho os
assuntos e temas que são mais importantes para você. Essa é uma oportunidade
para que você pense sobre o que QUER dizer, mostrar o que te gera curiosidade
ou espanto, construir a sua estrada tomando suas próprias escolhas. 

- E se no meio do caminho eu encontrar problemas? 
Os  problemas  fazem  parte  do  caminho.  Na  verdade,  uma  das  coisas  mais
importantes  que você pode aprender com um processo criativo é  solucionar
problemas. As coisas  não vão sair exatamente da maneira como você gostaria
que elas saíssem, então brinque com isso! Não existe certo ou errado, existe
apenas caminhante e o caminho. Divirta-se!

-E se eu começar e depois não souber mais para onde ir? 
Se por acaso, você sentir que o seu processo criativo paralisou, a primeira coisa
que pode ser feita é parar a atividade e continuar no dia seguinte, porque esse
tempo vai te ajudar a amadurecer a idéia. Quando voltar ao trabalho, finalize
como for possível e aceite o resultado tal como ele é. 

-E as nossas aulas, professora? 
As nossas aulas estão ajudando você a ampliar seu ponto de vista a respeito da
arte. Leia os textos e, se puder, ouça os áudios que eu envio no grupo. O mais
importante é pensar sobre, não precisa copiar. As perguntas que são feitas no
texto, são para reflexão. 

Com amor e saudade, 
Zoé

Aula 2 / dia:    
Hora da poesia:

Não posso adiar o amor para outro século
Não posso

Ainda que o grito sufoque na garganta
Ainda que o ódio estale e crepite e arda

Não posso adiar o coração

António Ramos Rosa



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:     19 e 26 de outubro  segunda feira                                              

.



Aula 2 / dia:   20 e 27 de outubro     terça- feira

 



Aula 3 / dia:      23 e 30 de outubro  ( sexta-feira )
       



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
I I I  trimestre  225 min

Aula 1 / dia:    19 e 26 de outubro    segunda feira                                              



Aula 2 / dia:    20 e 27 de outubro    terça- feira



Aula 3 / dia:   20 e 27 de outubro  Terça-feira



Aula 5 / dia:    19 e 26 de outubro    sexta feira                                       



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/ 5º ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  

Aula 1 /                                              

Trabalho de avaliação:

Entregar na escola.

1) Resolva:

a) 130x2=

b) 150x2=

c) 40:2=

d) 70:2=

e) 14:2=

f) 136+125=

g) 420+120=

h) 49-13=

2) Problemas:

a) Numa cesta, tem 3 dúzias de ovos. Quantos ovos tem na cesta?

b) Tenho duas dezenas de balas. Quantas balas eu tenho?

c) Tenho R$ 150,00, vou gastar R$ 50,00. Com quanto vou ficar?

d) Tenho RS 120,00, vou ganhar mais R$ 25,00. Com quanto vou ficar?

e) A soma de 15 mais 20 é?

f) A soma de 40 mais 45 é?  



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

Disciplina / ano Professor (a)
Ensino Religioso/ 5 ano  Paola Farias 
Período do ano Carga horária semanal
lII trimestre  45 min

Aula 1 / dia:                                                   



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:     20 e 27 de outubro . terça feira                                              
                                       



Aula 2 / dia:      22 e 29 de outubro de 2020 quinta feira

                         

Aula 3 / dia:       23 e 30 de outubro de 2020  sexta feira



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: 19/10/2020

Resolva os problemas:

1) Tenho uma dúzia de laranjas, vou comprar mais meia dúzia. Com quantas vou
ficar?

12+6=

2) Tenho R$ 20,00, vou gastar R$ 5,00. Com quanto vou ficar?

20,00-5,00=

3) Ana tem R$ 15,00 vai ganhar mais R$ 6,00. Com quanto vai ficar?

15,00+6,00=

4) Tenho R$ 50,00, vou gastar R$ 5,00. Com quanto vou ficar?

50,00-5,00=

5) Ana tem R$ 150,00 e Paulo tem R$ 120,00. Quanto eles tem juntos?

150,00+120,00=

6) Ana tem uma dúzia de bananas e meia dezena de maças. Quantas frutas ela
tem?

12+5=

Aula 2 / dia: 21/10/2020

      Resolva:

a) 123x2=
b) 135x2=
c) 166x2=
d) 102x2=
e) 104x2=
f) 107x2=



g) 100x3=
h) 400x2=
i) 150x2=
j) 120x3=
k) 35x2=
l) 37x3=
m) 40x2=
n) 16x2=

Aula 3 / dia: 23/10/2020       

      Resolva:

a) 12:3=
b) 12:4=
c) 12:2=
d) 12:6=
e) 14:2=
f) 14:7=
g) 8:2=
h) 8:4=
i) 8:8=
j) 10:2=
k) 10:5=
l) 9:3=
m) 9:9=
n) 20:5=



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

Disciplina / ano Professor (a)
Redação/ 2020  Paola farias 
Período do ano Carga horária semanal
l I I trimestre  45 min

Aula 1 / dia:                                                 

             



Aula 2 / dia:        terça- feira

                                      Interpretação do texto:
Leia atentamente o texto da aula anterior e responda: 

 Assinala a alternativa correta:

 Não é um exemplo de cidadania:
a) (   ) Conversar com pessoas mais velhas e escutar seus ensinamentos
b) (  ) Arrumar algumas coisas em casa
c) (  ) Respeitar deveres enquanto aluno
d) (  ) Somente esperar  pelos outros resolver problemas

Completa os espaços em branco:
a )Cidadania é um  conjunto de .............................. e deveres 

Explica com tuas palavras o que é um cidadão consciente:
.

                              Ortografia e linguagem:
 
Separa em silabas as palavras abaixo e faça como modelo:
Celofane ce – lo – fa- ne               4
Cinema
Cereja
Cipó
Cera
Oficina
Cidade 
Foice 
Oficina
Oficio
Doce
Cebola

 



Aula 3 / dia:       0 7 / 05 ( quinta-feira )
                                           Vamos testar os conhecimentos
  O coletivo de peixe:
(  )  minhoca   (  ) cardume
Testando conhecimentos

        O sinônimo de belo:
(  ) lindo    (   ) feio

          O antônimo de gordo
(  ) magro   (  ) fino

       O plural de macaco
(   ) macaca   (  ) macacos

Um verbo:
(   ) vida       (   ) falar

Uma palavra dissílaba
(   ) café   (   ) palhaço



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano : História 5º ano Professor (a)Cristiane Bartz de Ávila

 

Período do ano Carga horária semanal 20h- 10h Escola São 
Miguel

III trimestre  

Aula 1 / dia:            21.10.2020   e 21.10.2020                                     
Bom dia!  

Copie as seguintes questões:
1. Que nome foi dado às pessoas que vieram para o Rio Grande do Sul principalmente 

a partir do século XIX?
2. Cite o nome dos povos que vieram para povoar o Rio Grande do Sul a partir do 

século XVI,
3. Explique por que os africanos não foram chamados de imigrantes.
4. Escolha um dos povos estudados para descrever uma tradição cultural do mesmo.
5. Explique por que o Governo Brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para 

trabalhar na lavoura e não contratou as pessoas antes escravizadas 
6. Escolha um dos povos estudados e descreva que outros conhecimentos trazidos 

por imigrantes vocês poderiam citar?
7. Procure no dicionário o significado das palavras migração, imigração e 

emigração.
8. Cite uma tradição cultural de cada povo:

Indígenas ( não eram imigranes)___________________________________



Portugueses___________________________________________________

Africanos______________________________________________________

Espanhóis_____________________________________________________

Alemães_______________________________________________________

Italianos________________________________________________________

9. Escolha um dos povos estudados para você fazer uma redação,

Procure se colocar no lugar desse imigrante. Fale como (veio com qual meio

de  transporte)  e  o  porquê  ele  veio  para  nosso  Estado.  Fale  de  suas

expectativas ao vir  para o RS. Explique o que aconteceu com esse grupo.

Quais são as atividades culturais e os patrimônios dessa etnia. Finalize com

um desenho sobre a etnia que você descreveu.  



Aula 2 / dia:        28.10.2020 e 28.10.2020

Bom dia!

Vamos utilizar a aula para realizar o trabalho avaliativo da semana passada.

   Bom trabalho!



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  

                               

 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 do “Vôlei Sentado” e “Basquete em Cadeira de Rodas”.

* 1- Assista 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?
*Você sabia que no último Campeonato Parapan-Americano de 2019 na cidade de Lima (Peru) o 
Brasil ficou em 1º Lugar na Classificação Final Geral...muito à frente dos Estados Unidos, México, 
Colômbia, Argentina e Canadá, ambos em 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares.

Tabela no Site - https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-
parapan-americanos 

Pesquise mais sobre o assunto.

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

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos

