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5º ANO A - ENSINO FUNDAMENTAL I  

Carnaval é Alegria 



SEGUNDA-FEIRA - 25/02/2019 

VALORES: Campanha da Fraternidade.  
L.PORTUGUESA: Texto: A reunião geral dos ratos. 
GEOGRAFIA: As migrações de 1970 a 1990  
REDAÇÃO: Leitura de produção / Elaboração de quadro com as caracte-
rísticas do gênero cartaz.  

CLASSE: página 219 (Geografia) / págs. 297 e 298/ 40 e 41 (Língua 
Portuguesa) / Pág.: 119 (Valores) / Atividade interpretação de cartaz. 
(redação)    
CASA: páginas 332 e 333  Farias Brito (Geografia) / págs. 299 e 300 
(Língua Portuguesa) / Aponte as características do gênero no próprio 

cartaz! Você pode fazer isso em um cartaz que você produziu ou em 
qualquer outro cartaz.    

TERÇA-FEIRA - 26/02/2019 

INGLÊS: Identificação da nacionalidade de outras pessoas.  
MATEMÁTICA: Números até nove algarismos  
GEOGRAFIA: Reforço  

CIÊNCIAS: Revisão Mensal  

CLASSE: Correções / Cópia da Revisão Mensal (ciências) / aplicação da 
revisão mensal (Geografia) / Atividade, página 11 do livro. (Inglês) / cor-
reções , exploração de vídeos e responder a página 100. (Matemática)   
CASA: Atividade Copiada (ciências) / responder a revisão mensal 
(Geografia) / Atividade no caderno. (Inglês) / Responder a página 101 e 
estudar a tabuada. (Matemática)    

QUARTA-FEIRA - 27/02/2019 

INGLÊS: Revisão mensal.  
ARTE: Natureza morta 
HISTÓRIA: Revisão mensal.  
CLASSE: Atividade no livro, página 12, 13 e revisão mensal. (Inglês) / 
Correção de atividades (História) / Correção de atividade de arte.   
CASA: Atividade fotocopiada. (Inglês) / Responda a revisão mensal 
(História)   

 

QUINTA-FEIRA - 28/02/2019 

CIÊNCIAS: Continuação da Revisão Mensal  
HISTÓRIA: O que você aprendeu (reforço).  
L.PORTUGUESA: Revisão mensal  

CLASSE: Continuação da cópia da Revisão Mensal (ciências) / Págs.: 186 

a 188 (História) / correção (Língua Portuguesa)    
CASA: Atividade Copiada. (Ciências) / Págs.: 190 a 191 (História) / copi-
ada (Língua Portuguesa)     

SEXTA-FEIRA - 01/03/2019  

REDAÇÃO: Apresentação e correção da atividade de casa 
MATEMÁTICA: Revisão Mensal  
CLASSE: Revisão dos conteúdos estudados e cópia da revisão mensal 

(Matemática) / Produção textual - Criar cartaz a partir de uma noticia de 
jornal  

CASA: Tarefa copiada e estudar a tabuada. (Matemática) / Atividade fo-

tocopiada de redação.   


