
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

 

 
 

 

HORÁRIO DO 5º ANO A – MANHÃ 
Horário  segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

07h20 Português Ed. Física Português Ed. Física Matemática 

08h10 Português História Inglês Ciências Matemática 

09h00 Matemática História Geografia Ciências Arte 

09h50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

10h10 Matemática Filosofia Geografia Literatura Ensino Religioso 

11h00 Matemática Matemática Musicalização Português Português 
 

 

HORÁRIO DO 5º ANO B – TARDE 
Horário  segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

13:20 Ed. Física  História  Ed. Física  Português  Matemática  

14:10 Matemática História  Geografia  Português  Matemática  

15:00 Musicalização Filosofia Geografia  Literatura  Arte  

15:50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

16:10 Português  Matemática Português  Ciências  Ensino Religioso 

17:00 Português  Matemática Inglês  Ciências  Português 
 

 

 
 

 

Clique aqui para imprimir as atividades da semana.  
 

 

 

Semana:  07 a 11/06/2021 Ano: 5º  Turma: A/B 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/festa-junina-5ab-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/festa-junina-5ab-s18.pdf
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Segunda-feira, 07/06 

Português  

 Caderno e livro de Português; 

 

 

Matemática 

 Caderno de Matemática.  

 

 

 
 Livro de Matemática  páginas 171 e 172.  

 

Terça-feira, 08/06 

História  

 Livro – A cultura do café e o fim da escravidão; 

 

Filosofia  

 Livro de Filosofia-Causa e consequência; 
 

Matemática 

 Livro de Matemática.  
 

 

 

 
 Livro de Filosofia página 49; 

 Livro de História página 63, realizar no caderno.  

 

 

 

 Português  

 Livro de Português; 

 

Geografia 

 Livro de Geografia – A modernização do Brasil; 

Quarta-feira, 09/06 



 
 Livro de complementar de Geografia páginas 22 a 24; 

 Livro de Português páginas 191 e 192.  

 

 

 
 

Português 

 Livro de Português; 

Ciências 

 Livro de Ciências – Água um recurso natural. 

 

 

 
 Livro de Ciências páginas 78 e 79; 

 Livro de Caligrafia páginas 37 a 41.  

 

 

Neste dia iremos comemorar nossa festa 

junina online e presencial, para essa festa 

ser muito legal contamos com a 

colaboração de todos:  

 

Estudantes ONLINE:  

 Estar caracterizado com roupas e/ou 

acessórios juninos;  

 Separar os ingrdientes:  

 1 xícaras de chá de amendoim torrado e 

moído sem sal 

 2 colheres de sopa de açúcar 

 1/2 xícara de chá de leite em pó 

 5 colheres de sopa de leite 

 1 ovo cozido 

 Papel colorido 

 1 tigela 

 1 colher 

Quinta-feira, 10/06 

 Sexta-feira, 11/06 



Estudantes PRESENCIAIS:  

 Estar caracterizado com roupas e/ou acessórios juninos;  

 Separar e trazer para a aula os ingrdientes em um único potinho:  

 1 xícaras de chá de amendoim torrado e moído sem sal 

 2 colheres de sopa de açúcar 

 1/2 xícara de chá de leite em pó 

Esses materiais trazer para aula separadamente: 

 1 ovo cozido 

 Papel colorido 

 1 colher 

Português 

 Caderno de Português – atividade impressa; 

Matemática 

 Caderno de Matemática.  

 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK.  

 UNIT 2 (ARE YOU READY). 

 LANGUAGE ACTIVITIES. 

 TELLING TIME (WHAT TIME IS IT?). 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 07/06 e 09/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

5ºB: 07/06 – às 15h 

5ºA: 09/06 – às 11h 
 Conteúdo: Músicas escolhidas pelas turmas (Naruto e Bela e a Fera) 

 Material Necessário: Flauta Doce. 
 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos a história “Quero um abraço, o que é que eu 

faço? (Ana Maria Machado). 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 



Educação Física 

  Atividades juninas: 5º A – Professor Gustavo 

 Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física da semana 

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA ATIVIDADES 

PROPOSTAS. 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

 

- Dança e criação de 

brincadeiras. 

- Apenas para quem está em casa 

segue a sugestão de materiais, não 

são necessários todos. 

- Latas, garrafas pets, rolinhos de 

papel, Balde ou caixa de papelão, 

bolinha pequena ou bola de meia. 

Iremos juntos criar sugestão de 

atividades juninas para quem está 

em casa! 

 

Aula          

02  

Quinta-feira 

 

- Tapete junino 

(dança). 

- 02 folhas sulfite e 01 durex. 

 

 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

 

5ºB – Professor Gerson: 

Queridos estudantes e familiares. 

 PARA OS ESTUDANTES PRESENCIAIS: 

 Para as DUAS AULAS DA SEMANA: Trazer pronto para segunda e 

quarta feira: Suas próprias bolinhas de papel reforçadas (5 unidades); 

sua própria varinha de pescar (feito com palito de churrasco, com 

barbante pendurado na ponta e um clips para o “anzol”) 

 

 PARA OS ESTUDANTES ONLINE: 

 Primeira aula da semana: Uma caixa de papelão, ou uma lixeira, ou 

algum recipiente para a boca do palhaço. 

 Segunda aula da semana: Latas de bebidas e bolinhas de papel 

reforçadas. 

 

 

 



Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o professor 

através dos seguintes e-mails: 

profkaren@colegiovsjose.com.br 

profelizabete@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 
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