
 

 

 

 

 
 

    SEMANA 19 -  (14/09/20  - 18/09/20) 
 

 GRADE ESCOLAR      

             E. Fundamental - Anos Iniciais- Recursos: Videosaulas do dia, apostila, fichas de atividades e material de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª aula 
 

 

 

5º ano 

            14/09 

Segunda 

15/09 

Terça 

16/09 

          Quarta 

17/09 

Quinta 

18/09 

Sexta 

Atividade no  

Portal do SAE 

Digital 

 

 

Atividade no 

Portal do SAE 

Digital 

 

Atividade no 

Portal do SAE 

Digital 

 

Atividade no 

Portal do SAE 

Digital 

 

 

  Língua Portuguesa 
 -Textos que fazem rir. 

Língua Portuguesa 
 -Como criticar um 
filme. 
 

Língua Portuguesa 
 - Como criticar um 
livro. 
 

Língua Portuguesa 
- Argumentar e 
comentar. 

 

 Inglês 
Estudar para a 

avaliação 
(páginas 89, 92, 94, 
95, 96, 98, 99, 102, 
103, 104, 105, 108, 
109, 110, 111, 113, 
114, 120) 
 

REVIEW: 
Planets 

A/an/the 
Space vocabulary 

Comparative 
Superlative 

Comparative of 
equality 

Countries 
Nationalities 

 

 

 Atividade no  

Portal do SAE 

Digital 
 

Atividade no 

Portal do SAE 

Digital 
 

Atividade no 

Portal do SAE 

Digital 
 

Atividade no 

Portal do SAE 

Digital 
 

Atividade no 

Portal do SAE 

Digital 
 
 

2ª aula  Matemática 
 -Números racionais no 
dia a dia. 
 

 Matemática 
 -Operações com 
números racionais. 

 Matemática 
 -Problemas com 
frações. 

 Matemática 
 -Os números no 
cotidiano. 

 Matemática 
-expresssões 
númericas e 
algoritmos. 
 

      

3ªaula  Língua Portuguesa/  Matemática Geografia   Ciências   



História 
 -No caderno, faça uma 
produção de texto – 
Tema: Mulheres mais 
pobres sofrem mais 
preconceitos. 
*Pesquise e leia antes 
de começar a escrever. 

-No caderno, faça a 
Tabuada, do 1 ao 20. 
Realize sem 
consultar os 
familiares, sem 
copiar, prestando 
atenção e com muito 
capricho. 
 
 
 
 
 
 

 -Elabore um CARTAZ 
sobre a desigualdade 
social no Brasil. 
Pode ser com 
qualquer material 
que você tenha em 
casa, como folha de 
sulfite, ou outro tipo 
de papel. 
Lembre-se, a 
desigualdade social 
sempre esteve 
presente na história 
do Brasil. 
 

 -Prenda um pedaço 
de papel branco, em 
um local da sua sala 
durante uns dez 
dias. Depois observe 
como o papel ficou, 
se há partículas de 
sujeiras e registre 
em seu caderno. 
Aproveite e escreva 
sobre o papel que a 
cavidade nasal 
desempenha ao 
filtrar essas 
impurezas e a 
importância disso 
para a manutenção 
da saúde. 
 

 
 
 

  

 

   

4ªaula  
 
 
 

 Artes 
Aula prática: 
Primavera 

 
Materiais para 
nossa aula na terça 
feira:Online  
 

Caderno de desenho 
1 cor de tinta 
guache. 
Canetinha ou giz de 
cera. 
2 pedaços cortados 
de esponja de lavar 
louça. 
1 pratinho. 
1 copo com água. 
 
 
 
 

 Ed.Física 
 

 Conteúdo disponível 
no AVA e 
encaminhado por 
email. 
 
 
 
 
. 
 

 -  
 

 

 

Professora Marta 

 

 

Horários para as aulas on-line: 

Data Disciplina Professor Horário Acesso da aula 

14/09/2020 Inglês Teacher Valéria  12h00 – 12h30 Plataforma do 
SAEdigital 

15/09/2020 Artes ProfªAline  12h00 – 12h30 Plataforma do 
SAEdigital 



Em razão da reunião de Pais , não haverá aula on line nos dias 16,17 e 18 de Setembro. A 

sala de aula virtual, será disponibilizada para a reunião que será individual, nos horários 

agendados com cada família. 

 


