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5º ANO TA - ENSINO FUNDAMENTAL I  



SEGUNDA-FEIRA - 18/02/2019 

REDAÇÃO: Efeito do sinal de pontuação (!) Frases imperativas. / Corre-

ção / produção relâmpago. 
CIÊNCIAS: O tratamento da água.  
L.PORTUGUESA: Formação de palavras (derivação)  
CLASSE: págs.35 a 37 (Língua Portuguesa) / Atividades págs. 13 e 14. 
(redação) / Responder a pág. 292 do livro ( experimento) (ciências)      
CASA: págs.38 e 39 (Língua Portuguesa) / págs. 16 a 19 do livro de re-

dação. / Responder às págs. 265 e 339 do livro. (Ciências)   

TERÇA-FEIRA - 19/02/2019 

INGLÊS: Identificação de sua nacionalidade.  
HISTÓRIA: Grupos organizados e agricultura (continuação).  
MATEMÁTICA: Reta Numérica  

CLASSE: Correção da revisão semanal. / Págs.: 170 e 171. (História) / 

Atividade, página 9 do livro de inglês. / Responder às págs.94 e 95 do 
livro (matemática)   
CASA: Págs.: 320 (5ª questão) a 322 (até a 8ª questão). (História) / 

Atividade no caderno de inglês. / Responder às págs. 96 e 97 do livro. 
(Matemática)   

QUARTA-FEIRA - 20/02/2019 

GEOGRAFIA: Movimentos migratórios.  
REDAÇÃO: Correção / planejando a produção págs. 20 a 22  
L.PORTUGUESA: Crônica (produção textual) 

CLASSE: Correção da revisão semanal (geografia) / págs.16 a 18 

(Língua Portuguesa) / produção de cartaz em sala de aula. (redação) 

CASA: Pág.: 330. (Geografia) / pág. 19 (Língua Portuguesa) / reescrita 

pág. 23. (redação)  
 

QUINTA-FEIRA - 21/02/2019 

HISTÓRIA: O mundo que queremos: A agricultura na comunidade rema-

nescente de quilombo Ivaporunduva.  
ARTE: Natureza morta 

MATEMÁTICA: Mais Números: o milhão.  
GEOGRAFIA:  Migrações internas no Brasil.  
CLASSE: Págs.: 172 e 173 de História; 216 a 219 (Geografia). / / texto e 

atividade de arte / Correções (matemática)     
CASA:  Págs.: 331( só a 1ª questão)  (Geografia). / Atividade copiada de 
arte. / Responder às págs.98 e 99 do livro. (Matemática)    

SEXTA-FEIRA - 22/02/2019 

CIÊNCIAS: O ciclo e os elementos que influenciam no ciclo da água.  
VALORES: O que é cidadania? 

INGLÊS: Vocabulário relacionado ao país: Estados Unidos.  
CLASSE: págs.18 e 19 (Valores) / Atividade no livro, página 10 (inglês) / 

Responder a pág. 267 do livro (ciências)   
CASA: Revisão Semanal / págs.20 e 21 (valores) / Atividade fotocopia-

da. / Responder às págs.269 e 340 do livro. (Ciências)    
 


