
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
5º ANO 

 
18/03 (quarta-feira) 
 
CIÊNCIAS 
Conteúdo: Vídeo sobre a importância da quarentena para evitar o 
proliferação do coronavírus.https://youtu.be/bEIvwCCMsEY.  
Atividade: Atividade no caderno. 
MATEMÁTICA 
Conteúdo: As quatro operações 
Atividade: atividade no caderno 
Estudar tabuada de multiplicação 
 
19/03 (quinta-feira) 
 
GEOGRAFIA 
Conteúdo: Integração do território páginas 31 a 35. 
Atividade: Releitura das páginas 31 a 35 – Assistir o vídeo:   
https://youtu.be/_rMSQzbdlLY e responder às questões propostas no 
caderno. 
PORTUGUÊS 
Conteúdo: Ortografia: uso do  o /u /ou 
Atividade: Atividade no livro de gramatica páginas 42 e 43. 
 
20/03 (sexta-feira) 
 
MATEMÁTICA 
Conteúdo: Algoritmo americano e multiplicação 
Atividade: Assistir o vídeo - https://youtu.be/00aafZoo8J8.  Resolver 
situações propostas no caderno. 
Estudar tabuada. 
PORTUGUÊS 
Conteúdo: Uso do dicionário 
Atividade: Realizar atividade na Gramática nas páginas 105 a 107 
 
23/03 (segunda-feira) 
 
HISTÓRIA 
Conteúdo:Os primeiros seres humanos. 
Atividade: Assistir o vídeo: Fantástico: Achado de fósseis de tecoldonte no 

Brasil.https://youtu.be/NRHzZaQBisE- Releitura nas páginas 21 a 27 e 
atividade nas páginas 28 e 29 (Manutenção) 



LEITURA: O que fazer em casa durante a quarentena. (Dicas do que fazer 
durante quarentena) 

 
24/03 (terça-feira) 
 
PORTUGUÊS 
Conteúdo: Produção textual (Reportagem) 
Atividade: Pesquisa de história no caderno. 
CIÊNCIAS 
Conteúdo: Água 
Atividade: Assistir o vídeo: Documentário sobre a poluição das águas.Planeta 

água(Série exibida no 
Fantástico)https://www.youtube.com/watch?v=qszsmTyMAd0  releitura nas 
páginas 24 e 25 do livro de ciências, e em seguida responda no seu 
caderno às questões 9 e 10 da página 25. 

 
25/03 (quarta-feira) 
 
MATEMÁTICA 
Conteúdo: Situações problema(Estratégia da divisão) 
Atividade: Leia e responda as páginas 104 e 105 usando algoritmo 
americano 
GEOGRAFIA 
Conteúdo:Os meios de transporte e comunicação. 
Atividade: Releia a página 31 do livro de geografia e responda as seguintes 
questões no caderno 
 
26/03 (quinta-feira) 
 
CIÊNCIAS:  
Conteúdo:A importância da água 
Atividade: Assistir o vídeo USO RACIONAL DA ÁGUA https://youtu.be/JtshF-
n-mis, realizar a releituranas páginas 20 a 23 e responder atividade página 
23 (Questões 6, 7 e 8) 
LEITURA: Italianos cantam das janelas de casa durante quarentena do 
coronavírus – Carta Capital.  
MATEMÁTICA 
Conteúdo: Diferentes maneiras de multiplicação 
Atividade: Responder no livro nas páginas 54 a 57. 
 
27/03 (sexta-feira) 
 
PORTUGUÊS 
Conteúdo: Uso do dicionário 
Atividade: Realizar atividade na Gramática nas páginas 151 a 153. 



MATEMÁTICA 
Conteúdo: Desafios matemáticos 
Atividade: Atividade no caderno. 
 
 


