
ROTINA QUINZENAL  - 5º ano 

PRIMEIRA SEMANA 01/06 À 05/06 SEGUNDA SEMANA 08/06 À 12/06 

SEGUNDA-
FEIRA 

PORTUGUES 

 LIVRO ÁPIS: 
- Tecendo saberes: Elefantes na África e na 
Índia – página 91. 
- Copie estas perguntas e as responda no 
caderno de Português: 
a) De acordo com o texto, quem é o gigante que 
tem medo de abelhas? 
b)Onde ocorre o Festival do Elefante? 
c)Onde está localizado o Santuário de elefantes 
da América Latina? 
d)Quais elefantes são abrigados neste 
santuário? 
e)Como os elefantes vivem lá? 
f)Quais os nomes dos primeiros hóspedes do 
Santuário? 

MATEMATICA 

 LIVRO EMAI/LER E ESCREVER  
  
- Atividade 3.6 -  Subtração – página 27 
 

TERÇA-
FEIRA 

MATEMATICA 

 LIVRO EMAI/LER E ESCREVER  
  
- Atividade 2.2 – Atividade 1: a, b e c - Tabela 
de Estado e população – página 17. 
 
- Após a atividade C, escreva no caderno de 
Matemática como lemos os números da tabela. 

PORTUGUES 

 LIVRO ÁPIS 
- Graus das palavras – página 94. 
- Observação: após concluir a atividade 2 
do livro, continue em seu caderno a 
escrever o grau diminutivo e aumentativo 
das palavras abaixo: 
a) gato 
b) cachorro 
c) cavalo 
d) pé 
e) carro 

QUARTA-
FEIRA 

 
 
 
 

PORTUGUES 

 LIVRO ÁPIS: 
 

- Infográfico – página 92 – Registre no caderno 
o resultado da sua conclusão sobre a 
comparação sobre o ser humano e os animais. 
- Língua: usos e reflexão – Adjetivos e locuções 
adjetivas – página 93. 

MATEMATICA 

 LIVRO EMAI/LER E ESCREVER 
 

-  Atividade 4.2 – Problemas a, b, c e d – 
página 31. 

QUINTA-
FEIRA 

MATEMÁTICA 

 LIVRO EMAI/LER E ESCREVER 

 

- Atividade 3.5 – Adição – página 26. 
 

PORTUGUES 
 
 
- FERIADO DE CORPUS CHRISTI 

SEXTA- 
FEIRA 

PORTUGUES 

 Registro de vivências do aluno 
- Observe a imagem abaixo e responda no 
caderno de Português: 

 
- O que essa imagem tem a ver com esse 
período de isolamento que estamos vivendo? 

MATEMATICA 
 
 
- PONTO FACULTATIVO 
 
 
 

 
 
 



 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

A) As atividades propostas nos livros Ápis e EMAI, devem ser respondidas no próprio livro; 
B) Na coluna em amarelo estão as atividades que devem ser realizadas na primeira semana, que vai do 
dia 18 a 22 de maio; 
C) Na coluna em branco, estão as atividades que devem ser realizadas na segunda semana, que vai do 
dia 25 a 29 de maio.  
D) ATENÇÃO!!! PEDIMOS PARA QUE OS ALUNOS FAÇAM APENAS A ATIVIDADE PROGRAMADA 
PARA O DIA, com capricho e se dedicando à leitura. 
E) Não esqueçam de postar no seu grupo de WhatsApp, de acordo com o combinado feito com o seu 
professor , fotos e vídeos das atividades que você tem realizado. 

 
 

 
 

BONS ESTUDOS !!! 

 


