
                 PLANO  DE  ESTUDOS               

  TURMA: 5º ANO   PROFESSORA :ADRIENE CORSINI   

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".      MATEUS 14, 19 

   2ª feira  19/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30  Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

14h  Videoaula  
ENSINO RELIGIOSO 

 Agenda página 296 
a 299/Ada 
Lovelace 

 
 

MÚSICA  
(14h30) 

Conteúdo: Música We Are The 

Champions 

 

PORTUGUÊS 

 Apostila do 5º ano 
/correção das páginas 
79 a 83- Advérbios 

 Momento de ouvir 
História 

MATEMÁTICA  

 Apostila do Objetivo do 
3º bimestre página 57 
medidas 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário 1)Produção de texto/ Trabalho infantil –Relatório do vídeo e textos apresentados na aula 
2) Ordene as sílabas formando palavras. Depois, contorne os encontros consonantais e 
registre as palavras no caderno de caligrafia 

  
 

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/


                 PLANO  DE  ESTUDOS               

       TURMA: 5º ANO  PROFESSORA :ADRIENE CORSINI   

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".      MATEUS 14, 19 

 

3ª feira  20/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30  Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

(14h) 
Unidade temática : Brincadeiras  

Atividade específica: Planejar e utilizar 

estratégias para resolver desafios de 

brincadeiras  

Material necessário: Bexiga  

MATEMÁTICA 
 

 Continuação da apostila 
do Objetivo do 3º 
bimestre página 57 a 
85/medidas 

PORTUGUÊS 
 

 Apostila do 5º ano página 4/R brando 
no caderno de caligrafia 

 Produção de texto livre 
 

 
 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário 
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4ª feira  21/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30  Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula   
ENSINO RELIGIOSO 

 Livro página 82 a 
85/Cristo, comunhão 
e partilha 

 
 

 

           PORTUGUÊS  

 Caderno de caligrafia /frases com 
palavras da página 4 da apostila do 
5º ano 
 

 

INGLÊS 
(16h até 16h40) 

 
Apostila de inglês página 35 e 36 completar 

as frases 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário Produção de texto utilizando palavras da página 5 da apostila do 5º ano 
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5ª feira  22/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30  Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula  
ENSINO RELIGIOSO 
 

 Livro página 86 a 
93/Chamados a ser 
família 

 
 

EDUCAÇÃO  FÍSICA 
(14h30) 

Unidade temática: Ginásticas  

Atividades específicas: Planejar e utilizar 
estratégias para a execução de diferentes 
elementos básicos. Participar da ginástica, 
identificando as potencialidades e os limites 

de seu próprio corpo e respeitando-as . 

MATEMÁTICA 
 

 Continuação da 
apostila do Objetivo 
do 3º bimestre página 
57 a 85/medidas 

CIÊNCIAS 
 

 Apostila  

16h Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário 1) Resolva em seu caderno  
 
 
 
 
 

 
2) Crie 2 frases interrogativas,2 frases afirmativas e 2 frases exclamativas 
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 6ª feira  23/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30  Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula   
ENSINO RELIGIOSO 

 Continuação do livro 
página 86 a 
93/Chamados a ser 
família 

           PORTUGUÊS  

 Produção de texto em duplas com 
palavras da página 5 da apostila do 
5º ano 

 Apostila do Objetivo 

INGLÊS 
(15h20 às 16h) 

 
Atividade oral (Revisão) 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário 1) Ordene as sílabas e forme palavras. Depois circule os dígrafos e registre as 
palavras no caderno de caligrafia 
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