
 
 
 
 
 
 

 

Ensino 
Fundamental 5º2ª 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - NGS 
PERÍODO 15/06/20 a 19/06/20. 

 
SEGUNDA-FEIRA 15/06/2020 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 1.  Interações urbanas. 
 2. Metrópole e região metropolitana. 

 
TAREFAS: 1. Atividade 1:  Caderno.                   
                   2. Atividade 2: C.A. de Geografia pp. 08 e 09. 
 
OBS. Segue link do slide sobre metrópole e região metropolitana- Clique aqui ou acesse o arquivo 
no Portal C7S. 
 
 

Caderno de Geografia 

1) De acordo com os nossos estudos sobre as interações urbanas, responda: 

A) Como as cidades maiores têm influência sobre as menores de seu entorno? 
B) Como as metrópoles se integram as cidades que constituem a região metropolitana? 
C) Como a tecnologia tem modificado os hábitos e os costumes dos habitantes de pequenas 

cidades? 

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Gênero carta de leitor. 
 
TAREFAS: Atividade 1: PT, pp. 107 e 108 (reescrita). 
                   Atividade 2:  Caderno do Cazuza Parte 2B Clique aqui   

 

Caderno de Português 

 

1. Leia as histórias e responda as perguntas relativas a cada história. 

  1. O vendedor de chinelas: Qual o argumento de Rosinha para o menino ir à escola? 
2. Os que vivem nas alturas: Na sua percepção, qual foi o erro do Beija-flor? 
3. Minha irmã Zizi: Qual a prova irrefutável que mostrava que Zizi tinha comido o manjar 
branco? 
4. Dentro da mata: De que era feito o tapete de faíscas? 
5. A vaquejada: De que partes era composta a roupa de vaqueiro de Fala Mole? 
6. O voluntário: Honorato e Dona Janoca tinham métodos de educar diferentes? Justifique. 
7. O prisioneiro do Paraguai: Se você fosse você no lugar de Honorato, teria feito o quê? 
8. O aniversário: Para o padre, por que a guerra ainda existe no mundo? 
9. Fortes e fracos: Para dona Neném, quem são os verdadeiros valentes nesse mundo? 
10. O apito: Qual dos meninos satisfez o grande desejo de apitar o “gaiola”? 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WuZ1Do-eFQCpPUZvxZnO3zx7L7kPyIRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kYx5iJyjF9hSnivSKoPQYXMtDnjK8E4NZA5BDiER5H0
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TERÇA-FEIRA 16/06/2020 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Gênero reportagem. 
TAREFAS: Atividade 1: Livro PL, pp. 138 a 142. 
                   Atividade 2:  Estude para Avaliação de Leitura-Livro Cazuza (Veja o roteiro anexado no 
canal geral – Teams) 
  
 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Área 
TAREFAS:  Atividade 1: Forms Matemática FM5 clique aqui ou acesse o arquivo no Portal C7S. (Caso 
não acesse o Forms ou não possa imprimir, a tarefa pode ser respondida no caderno) 
                    Atividade 2: Livro pp. 156 e 157. 
 

OBS. Segue link do slide sobre área e perímetro. clique aqui 

 
 
QUARTA-FEIRA 17/06/2020 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Números decimais 
TAREFAS: Atividade 1: Livro pp. 144 a 147. 
                   Atividade 2: Escrever no caderno uma situação de compra ou venda de produtos em que 
apareçam valores contendo parte decimal (Ex: Luana comprou três cadernos para usar na escola, 
cada caderno custou R$12,47. Quanto Luana pagará pelos três cadernos?) 
 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: 
1. Mapas antigos, conhecimentos geográficos e representação cartográfica do passado e do presente. 
2. A busca por especiarias e o início das grandes navegações, ocorridas durante os séculos XV e XVI. 
3. Primeira viagem de circum-navegação realizada por Fernão de Magalhães, no século XVI. 
4. A contribuição dos conhecimentos construídos pelos indígenas (patrimônio cultural) para os demais 
povos. 
5. A relevância do trabalho dos arqueólogos, para saber como viviam os povos que não utilizavam a 
escrita.   
 
TAREFAS: Atividade 1: 2ª AP de História e Geografia no Teams/FORMS. 

 Atividade 2: Caderno  
 

Caderno de História 

1) Considerando os nossos estudos e discussões sobre a origem da formação cultural do povo 
brasileiro, que se deu a partir das três principais etnias: indígena, africana e europeia. Produza uma 
frase criativa, conscientizando as pessoas do necessário respeito às diferenças raciais e culturais. 

 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XF442fm9vUSwwNuX7ecNDdHAB1UiJitPjBYT68Gz2A9UQzFPUFhKMTRWTEUyUEhBR0tQSkdVNU1UTS4u
https://drive.google.com/file/d/1Cs1wBQlZYuC4kt1fuF8f3-1lTtqkKMd5/view?usp=sharing
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QUINTA-FEIRA 18/06/2020 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Gênero reportagem. 
 
TAREFAS: Atividade 1: Avaliação de Leitura – livro Cazuza. (Na plataforma FORMS/Teams) 

                     Atividade 2: PL, pp. 143 a 145,147 e 148. 
 
 

 

SEXTA-FEIRA 19/06/2020 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Expressões numéricas 
 
TAREFAS: Atividade 1: Livro resolver as atividades da p. 155. 
 
 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
OBJETO DE CONHECIMENTO:  
Unidade 6: Os materiais e o meio ambiente 
1. Os materiais utilizados nos produtos que consumimos 
2. Características físicas dos materiais  
3. O impacto causado na fabricação de produtos no meio ambiente 
 
TAREFAS: Atividade 1: Realizar a leitura das pp.114 a 118 e responder no livro pp. 119 a 121.  
                   Atividade 2: Estude para AP de Ciências (veja o roteiro anexado no canal geral – 
Teams). 
 

OBS. Segue link do vídeo sobre o sistema cardiovascular- a parceria entre os pulmões 

e o coração- clique aqui  Https://www.youtube.com/watch?v=j5l5ogswaxa 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5L5oGsWaxA

