
ROTEIRO DE ESTUDOS – 5º ANO B – 23 a 27/03 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

1. Ciências 
 
Ao acordar dê uma 
espreguiçada bem 
gostosa, levante da cama, 
lave o rosto, escove os 
dentes e tome um 
gostoso café da manhã. 
Você pode ajudar a 
prepará-lo. Que tal?? 
Lembre-se de fazer uma 
refeição bem saudável. 
Aproveite e anote o que 
você comeu no café da 
manhã no caderno de 
Ciências. Não esqueça de 
fazer o cabeçalho e de 
escrever um enunciado. 

 

1. Ajudar em alguma 
tarefa doméstica. 

 
Mamãe, papai ou 

responsável! 
Delegue uma tarefa 

para seu filho ou filha 
fazer!! Algo simples, 

como guardar a louça, 
arrumar o quarto, 

guardar as roupas, etc. 

1. Língua Portuguesa 
 

a) Acessar o Positivo On 
Fazer a Trilha da 

Unidade 2 
Reportagem 

Realizar as tarefas de 
sondagem e avaliação. 

 
b) Pesquisar em jornais, 
revistas ou na internet 

uma notícia e uma 
reportagem. Recortar e 

colar no caderno de 
Língua Portuguesa. (Não 

esqueça de fazer o 
cabeçalho e escrever um 

enunciado para o 
exercício) 

Para relembrar o que é 
uma notícia e o que é 

uma reportagem, você 
pode olhar no LIP 

27,28,29,36 e 37, já 
trabalhadas em sala de 

aula. 

1. Geografia 
 

Revisão  
 

Acessar o Positivo On 
Fazer as duas trilhas 

da Unidade 1 

• Contagem da 
população 
brasileira. 

• Crescimento da 
População 
Brasileira e 
Composição da 
População 
Brasileira. 

• Realizar as 
tarefas de 
sondagem e 
avaliação. 

1. História 
 

Revisão 
 

Acessar o Positivo On 
Fazer as duas trilhas da 

Unidade 1 

• Comunidades 
nômade e povos 
sedentários. 

• O surgimento das 
cidades e as 
trocas comerciais. 

• Realizar as tarefas 
de sondagem e 
avaliação. 



2. Ajudar nas tarefas 
domésticas é muito 

importante!!! 
 

Após tomar o café você 
deverá escovar os seus 
dentes e arrumar a sua 
cama!!! 

  2. Língua Portuguesa 
 

Acessar o Positivo On 
 

Fazer a Trilha da 
Unidade 1 
Pontuação 

Realizar as tarefas de 
sondagem e avaliação. 

 

2. Entretenimento 
 

Fazer exercício físico, 
ouvir uma música, cantar, 

dançar. 
 
 

2. Ajudar em alguma 
tarefa doméstica. 

 
Mamãe, papai ou 

responsável! 
Delegue uma tarefa 

para seu filho ou filha 
fazer!! Algo simples, 

como guardar a louça, 
arrumar o quarto, 
guardar as roupas, 

etc. 
 

2. Ajudar nas tarefas 
domésticas 

 
Mamãe, papai ou 

responsável! 
Delegue uma tarefa para 
seu filho ou filha fazer!! 
Algo simples, como 
guardar a louça, arrumar 
o quarto, guardar as 
roupas, etc. 

 

3. Matemática 
 

Fazer os exercícios do LIP 
da página 31(a partir do 
exercício 1 do item “Lápis 
na mão”) até a página 33. 
Observação: o exercício 1 
deverá ser feito no 
caderno de Matemática. 
(Atenção! Os alunos já 
fizeram vários exercícios 
com o mesmo conteúdo 
no caderno, no LIP e no 
caderno de atividades). 
 

3. Matemática 
 

Acessar o Positivo On 
Fazer a trilha da 

Unidade 1 
Quantas 

possibilidades? 
Realizar as tarefas de 

sondagem e avaliação. 

3. Arte 
 

Fazer uma escultura com 
tinta ou massa de 

modelar. 

3. Matemática 
 

Fazer os exercícios 
das páginas 41 até 43 

do LIPA. 
 

3. Língua Portuguesa 
 
Ler um gibi ou um livro 
curto. 



 

  

4. Entretenimento 
 

Fazer exercício físico, 
ouvir uma música, 

cantar, dançar. 
 

4. Culinária 
 

Ajudar a preparar o 
lanche da tarde. Seja 
criativo e prepare algo 
bem gostoso para 
comer com a família. 

 

4. Culinária 
 

Preparar um bolo bem 
gostoso junto com a 
família. 

4. Ciências 
 

Fazer um resumo das 
páginas 12, 13 e 14 do 

LIP, no caderno de 
Ciências. 

(Não esqueça de fazer 
o cabeçalho e de 

escrever o enunciado 
da lição) 

4. Entretenimento 
 

Cine Pipoca com a 
família!! 

 
Escolha um filme bem 
legal e assista em família 
(em casa). 
Para acompanhar, nada 
mais gostoso do que 
comer pipoca!!! 

 

5. Arte 
 

Que tal pintar um quadro 
em família? 

Use e abuse da sua 
criatividade!!! 

5. Entretenimento 
 

Brincar com 
brinquedos 

“esquecidos no 
armário” 

 

5. Matemática 
 

Fazer os exercícios do LIP 
das páginas 34 até 36. 
(OBS: os alunos já fizeram 
vários exercícios com o 
mesmo conteúdo no 
caderno, no LIP e no 
caderno de atividades). 
 

5. Entretenimento 
 

Brincar com a família 
com jogos de 

tabuleiro. 
 

5. Arte 
 

Fazer um desenho sobre 
a parte que mais gostou 
do desenho ou do filme. 
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1. Where do you do the sports? Write. 
 

River Mountai City 

sailing   

   

   

 

2. Write the words. 
 

a. _________________________ very good at skateboardig. 
 

 

b. _________________________ very good at fishing. 
 

 

c. ________________________  very good at ice skating. 
 

 

d. __________________________ good at skiing. 
 

 

3. Answer the questions: 
 

Are  you good at Musica? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Are you good at siing? 

 

  



 

What are you good at? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Read and draw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Draw four Green zigzags at the top 

Draw six red stripes under the zigzags 

Draw two purple spots under the stripe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Draw a circle 

Draw nine blue spots in the circle. 

Draw three orange stripes next to the circle 

 

 

 

 


