
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

 

                       Roteiro de Estudo diário 5º ano B Professora Lia 
  

                       Conteúdo Programático de 28 de setembro a 03 de outubro 

 
Senhores Pais,  
 

Os alunos do grupo de risco ou que optarem por permanecer em casa deverão acompanhar a transmissão 

das aulas on-line das 13h às 17h30, seguindo o Roteiro de Estudos. As famílias dos alunos que desejarem 

retornar para as aulas presenciais deverão entrar em contato com a coordenação. 

Este é o link FIXO para todas as aulas, todos os dias: ttps://meet.google.com/ckc-krms-

jac?hs=122&amp;authuser=0 

 

                                                                                 28/09/2020  

HORÁRIO SEGUNDA CONTEÚDOS 

13h – 13h50 
MATEMÁTICA 

Ciências 

❏      Apostila de Ciências - Unidade 3 Como tudo acontece em nosso corpo. A partir da 

página 191. 

       ★ Lição de casa  página 214; e realizar o jogo da página 209, “ Alimentos 

que mantêm a saúde”  com a a família. 

13h50 – 14h40 
MATEMÁTICA 

❏      Apostila de Ciências - Unidade 3 Como tudo acontece em nosso corpo. A partir da 

página 191. 

 

INTERVALO 
 

SERÁ  EM SALA DE AULA 

15h - 15h50 
MATEMÁTICA 

❏      Apostila de Ciências - Unidade 3 Como tudo acontece em nosso corpo. A partir da 

página 191. 

 

15h50 -16h40 
PORTUGUÊS  ❏  Atividades extras compartilhada em tela. Iniciando revisão dos 

conteúdos para prova. Português. 
 ★ Lição de casa  (LIM) ficha 2.  

16h40 - 17h30 
PORTUGUÊS  ❏  Atividades extras compartilhada em tela. Iniciando revisão dos 

conteúdos para prova. Português. 

 
 

 

 



                                                                                 29/09/2020 

HORÁRIO TERÇA CONTEÚDOS 

13h – 13h50 
INGLÊS 

LUCIANA 
Prova Bimestral - 3º Bimestre. 

 

13h50 – 14h40 
MÚSICA 

Apostila do 2º semestre 

INTERVALO 
INTERVALO 

SERÁ  EM SALA DE AULA 

15h - 15h50 
ARTES 

Apostila: Diversidade cultural - artistas estrangeiros. Imagens no data show. 
Artista escolhida/estudada: Frida kahlo.  Link para conhecer a artista: 
https://www.youtube.com/watch?v=YLfg7ZCQK6c 
Hora da criação. Apostila. 

15h50 -16h40 
MATEMÁTICA 

❏        Apostila Matemática -Unidade 11 -  comparar, empregar padrões de  

medição e realizar  cálculos. A partir da página 57. 

★ lição de casa 13 

                     

16h40 - 17h30 
MATEMÁTICA 

 ❏        Apostila Matemática -Unidade 11 -  comparar, empregar padrões de  

medição e realizar  cálculos. 

 

 

 

                                                                                 30/09/2020 

HORÁRIO QUARTA CONTEÚDOS 

13h – 13h50 
MATEMÁTICA 

❏        Apostila Matemática -Unidade 11 -  comparar, empregar padrões de  

medição e realizar  cálculos. 

★ corrigir lição 13 

 

13h50 – 14h40 
MATEMÁTICA 

❏        Apostila Matemática -Unidade 11 -  comparar, empregar padrões de  

medição e realizar  cálculos. 

 

INTERVALO 
 

SERÁ  EM SALA DE AULA 

15h - 15h50 
PORTUGUÊS  ❏  Atividades extras compartilhada em tela. Iniciando revisão dos 

conteúdos para prova. Português. 

15h50 - 16h40  
PORTUGUÊS Revisão de Ciências. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLfg7ZCQK6c


16h40 - 17h30 
PORTUGUÊS Revisão de Ciências. 

 
 

❖ Trazer um livro, revista ou gibi de sua preferência para fazer 

leitura, até que todos terminem a prova. 

 

                                                                                 01/10/2020 

HORÁRIO QUINTA CONTEÚDOS 

13h – 13h50 
PORTUGUÊS Prova de Ciências 

13h50 – 14h40 
PORTUGUÊS Prova de Ciências 

INTERVALO 
 

 

15h - 15h50 
CIÊNCIAS 

  ❏  Atividades extras compartilhada em tela. Iniciando revisão dos 

conteúdos para prova. Português. 

 

15h50 -16h40 
REC 

AQUÁTICA 
Atividade: Jogo de Tabuleiro - Covid 

Realização da atividade: Cada jogador por sua vez lança um dado e faz avançar a sua 
peça o número de casas indicado. Vence quem chegar ao final do tabuleiro primeiro. 

Material: Tabuleiro, dado e uma peça para cada jogador. 

16h40 - 17h30 
CIÊNCIAS 

  ❏  Atividades extras compartilhada em tela. Iniciando revisão dos 

conteúdos para prova. Português. 

 

 

                                                                                 02/10/2020 

HORÁRIO SEXTA  

13h – 13h50 
HIST/GEO    História 

      ❏  Unidade 3 - Registros da História. 

          ★ Corrigir Lição 3. 

13h50 – 14h40 
HIST/GEO 

Geografia  

❏ Unidade 3 - Paisagens brasileiras. A partir 252  

★ corrigir páginas 240 a 241. 



INTERVALO 
 

SERÁ  EM SALA DE AULA 

15h - 15h50 
HIST/GEO 

Matemática. 

❏  Atividades extras compartilhada em tela. Iniciando revisão dos 

conteúdos para prova. Matemática 
 

15h50 - 16h40 
ED FÍSICA    Atividade presencial na quadra: Circuito de atividades de equilíbrio, agilidade, 

coordenação motora com corda, bambolê, trave e cones. 

Atividade para quem estiver em casa: Acerte o alvo 

Material: Balde, bolinhas (podem ser de borracha, plástico ou feitas de papel), fita para 
demarcar o limite. 

Realização da atividade: Marque um ponto de onde serão lançadas as bolinhas, e coloque o 

balde a uma distância de uns 2 metros da linha (de acordo com a dificuldade pode aumentar ou 

diminuir gradativamente a distância).  

16h40 - 17h30 
INGLÊS  

Apostila do 3º bimestre – a partir da página 25. 

 

 

 

26/09/2020 Sábado letivo não presencial 

HORÁRIO  CONTEÚDOS 

13h – 13h50    Realizar os trabalhos avaliativos bimestrais já enviados no dia 17/09 

13h50 – 14h40 

INTERVALO 

15h - 15h50 

15h50 - 16h40 

16h40 - 17h30 

 

 

 

                                                                                                       

 


