
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana:  15 a 19/03/2021 Ano: 5º  Turma: A/B 
 

 

 

Prezadas famílias  

Segue os horários das aulas do 5º Ano A 

e do 5º Ano B. 
 

 

 

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 Português Matemática 

09h00 Matemática História Geografia Ciências Arte 

09h50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

10h10 Matemática Filosofia Geografia Literatura Ensino Religioso 

11h00 Matemática Matemática Musicalização Ciências 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 
 
 

 

Dia 15 de março – Segunda - feira 

  Livro de Português; 

 Caderno de Português; 

 Livro de Matemática; 

 Tarefa de casa:  

 Matemática livro páginas 41 a 43; 

 Livro de Caligrafia página 16 e 17. 

 

 

 



Dia 16 de março – Terça - feira 

 Livro e livro complementar de História;  

 Livro e caderno de Matemática; 

 Livro e caderno de Filosofia.  

Clique no link para realizar a impressão. 

 

 Tarefa de casa: 

 Caderno de Matemática:  

1) Qual número deve ser escrito no ____ ? 

 

a) 2.044 +  _____ = 3.000 

b) _____ - 400 = 1.700 

c) ____ + 987 = 2.463 

d) ___ + 3.586 + 1.940 = 8.456 

 

2) Resolva os problemas envolvendo adição e subtração:  

 

a) Um trem chegou a uma estação com 753 passageiros. Na estação, 

desceram 209 passageiros e subiram 167. Com quantos passageiros o 

trem saiu da estação?  

 

b) Ontem, no cinema foram vendidos 652 ingressos para a 1ª sessão, 708 

para a 2ª sessão e 889 para a 3ª sessão. Quantos ingressos foram 

vendidos no total?  

 

 

3) Resolva as adições e subtrações. 

 

a) 37.338 + 62.541=  

42.573 + 56.425 = 

b) 68.210 + 21.676=  

c) 589 – 541 = 

d) 987 – 425=  

e) 2.890 – 1.457 =  

 

 
 

 Caderno de Português; 

 Livro e livro complementar de Geografia. 
 

 Tarefa de casa:   

 Livro complementar de Geografia página 10; 

 Jogo online:  

Dia 17 de março – Quarta- feira 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filo-5ab-s6.pdf


https://www.jogosdaescola.com.br/encontros-vocalicos-i/ 
 Livro de Caligrafia páginas 18 a 21. 
 

 

 
 

 Caderno de Português; 

Clique no link para realizar a impressão. 

 Livro e caderno de Ciências. 

 Clique no link para realizar a impressão. 
 

 Tarefa de casa:   

 Livro complementar de Ciências página 08. 

 

 
 

 Livro de Arte; 

 Livro de Ensino Religioso; 

 Livro de Matemática; 

 Livro de Português.  

 Tarefa de casa:   

 Ensino Religioso – no caderno:  

No caderno, pesquisem informações sobre maracatu, ritmo, 

coreografia, instrumentos de percussão, música e roupa. E registre 

toda a pesquisa, se quiser realizar colagem. 

 Português – livro página 57, atividade 2.  

 Caligrafia páginas 25 e 26.  

 

 

Inglês 

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book  

 Unit 1(WHAT´S YOUR FAVORITE SUBJECT?) 

 Activity Listen stick and say. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 15/03 e 17/03 teremos nossa aula de 

musicalização: 

5ºB: 15/03 – às 15h 

5ºA: 17/03 – às 11h 
 Conteúdo: Figuras de tempo (exercício de leitura); Asa Branca; 

Pentagrama, clave de sol e compasso. 

Dia 18 de março – Quinta- feira 

Dia 19 de março – Sexta- feira 

https://www.jogosdaescola.com.br/encontros-vocalicos-i/
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/leloca-5ab-s6.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/digestorio-5ab-s6.pdf


 

 Material Necessário: Flauta Doce e folha pautada. 

 Clique aqui para acessar a folha pautada.  

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares das turmas do 1º ao 5º ano! 

 Para esta semana precisaremos dos seguintes materiais: 

 1 círculo de papelão (do tamanho de um pires de chá); 

 1,20 m de barbante ou lã; 

 Lápis de cor. 

*OBS: 

Os estudantes que estiverem presentes no dia, não precisarão trazer o 

disco de papelão, pois a professora Lenir já cortou para utilizar na 

atividade, apenas trazer o restante dos materiais. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Pré desportivo de Atletismo 

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

precisar dos seguintes materiais: 

 
DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS MATERIAIS 

Aula 01 

Terça-feira 

16/03 

-Tipos de Saltos no atletismo. - 1 Pedaço de barbante. 
- Fita métrica para 
verificar a distância do 
salto. 

 
 

Aula 02 
Quinta-feira 
18/03 

- Tipos de lançamentos no atletismo. - 2 Sacolas. 
- Meias velhas que não 
serão mais utilizadas. 
- Durex ou fita crepe. 
 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores. 

 

 

 

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 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/folha-de-pautas-s6.pdf
mailto:profkaren@colegiovsjose.com.br
mailto: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. 

 

 

mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br
mailto:proflenir@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br

