
 

 

AGENDA SEMANAL 

5º ANO 

Professoras: Catarina e Márcia 

18/05 a 22/05 

 

DATA ATIVIDADES OBSERVAÇÕES 

 

Segunda-
feira  
18/05 

 

Encontro 
online 

Agenda e combinados para a 
aula online de 22/05  

 

 

 

Terça-feira 

19/05 

 
 

Língua 
Portuguesa 

Recursos para evitar repetição 
de palavras  

Caderno de Atividades p.109 e 
110 

Gastronomia Massa de Pizza 

 

 
Quarta-feira 

20/05 

 

 
Matemática 

Fração  
Relembrando Conceitos 

 
Artes 

 
Surrealismo  

 

Quinta-feira 
21/05 

 

 
Ciências 
Sociais 

Comparando Regiões 
Brasileiras : REGIÃO NORTE e 

SUL  
Ver orientações em anexo 

Música Elementos do som 

 

Sexta-feira  
22/05 

 

Aula online 

Retomada das atividades 
solicitadas na agenda e 

sistematizações necessárias. 

 

 

 

 



 

Orientações: 

 Terça-Feira (19/05/2020) 

Língua Portuguesa 

Essa é uma atividade que irá exigir de você muita atenção, mas 

lembre-se que poderá pedir a algum adulto que estiver por perto para lhe 

ajudar, caso seja necessário. 

        Uma dica: na hora de substituir a palavra que está repetida,  não deve  

ser o “nome do personagem”. 

         Vamos iniciar lendo o texto “QUEM É QUEM!” que está na página 109 

do seu Caderno de Atividades. Será interessante ler em voz alta. Esse 

procedimento pode te ajudar a identificar qual palavra está se repetindo 

muitas vezes. 

Pense e responda no seu caderno, não esquecendo de colocar 

cabeçalho e o número das páginas da atividade. De acordo com o texto: 

● Quem dedica a vida a encontrar lugares exóticos? 

● Como foi possível você chegar a essa conclusão? 

● O autor poderia ter utilizado um pronome no trecho sublinhado?  Por 

quê? 

Após essa etapa, responda as questões das páginas 109 e 110. 

         Se surgirem algumas dúvidas sobre essa atividade não se esqueça de 

anotar na página de seu livro para que possamos dialogar sobre elas em 

nosso próximo encontro, certo? 

Boa atividade ! 

 

 

 



Gastronomia - Massa de Pizza 

Olá, pessoal!  

Na aula de hoje, vamos aprender a fazer a massa de pizza, que é 

uma receita deliciosa de se fazer e comer também!  

O legal da pizza é que é uma receita que agrada quase todo mundo e, 

a realização dessa receita pode se tornar um momento legal para todos que 

estão em casa participarem!  

Vamos usar ingredientes que a maioria das pessoas tem em casa, o 

fermento biológico seco é bem fácil de encontrar em supermercados. A 

função dele é fazer nossa massa da pizza crescer, por isso, é bem 

importante!  

Existem vários tipos de fermentos e de formas de fermentação, que é 

o nome do processo que faz a massa crescer. Nessa receita, vamos usar 

esse tipo de fermento por ser mais prático.  

Vocês sabem o que é o fermento biológico?  

O fermento biológico é composto de leveduras, que são organismos 

vivos que quando misturados com água e farinha, produzem o gás que faz 

crescer a massa. Esses organismos vivos não fazem mal para nossa 

saúde! Ao usar o fermento temos que ter alguns cuidados, porque podemos 

estragá-lo e assim ele não vai cumprir o papel necessário na receita, que é 

fazer a massa crescer bastante. Devemos ter cuidado com a temperatura 

da água, não pode estar muito quente, e, para o fermento crescer mais 

rápido, colocamos uma colher de açúcar, pois esses organismos se 

alimentam do mesmo. 

Outro detalhe bem importante é a sova, que é como chamamos essa 

parte que mexemos na massa. É importante se dedicar alguns minutos 

nesse processo, porque faz toda diferença no resultado final da receita. o 

objetivo de passar esse tempo amassando a massa é que ela fique bem 

fofinha e elástica.  

Com certeza, vocês já ouviram falar de glúten, apesar dele estar 

sendo bastante condenado por aí, para ter uma massa de pizza ou pão 



gostosa, precisamos dele, e a única forma de ativá-lo é amassando a 

massa bastante. Ele não é um vilão, a não ser que você tenha alergia, 

apenas não deve ser consumido em excesso e sempre usar uma farinha de 

boa qualidade. 

Devemos lembrar que ao fazer a massa em casa, sabemos tudo que 

estamos colocando na nossa comida e temos o poder de escolher cada 

ingrediente e a qualidade que queremos colocar no nosso prato. Por isso se 

torna mais saudável do que comprar pronta! Isso é autonomia!  

 

Ingredientes: 

● 3 1/2 xícaras de farinha de trigo  

● 1 xícara de água morna  

● 1 colher de sopa de açúcar  

● 2 colheres de sopa de fermento biológico seco  

● pitada de sal 

● 2 colheres de sopa de azeite de oliva 

   

Espero que façam a receita!  

Acessem o link: https://www.youtube.com/watch?v=ypqdcnibqfa 

 

Um beijo grande,  

Pró Alane. 

 

 

 

 

 

 

 

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


Quarta-Feira (20/05/2020) 

 

Matemática 

FRAÇÃO – Relembrando fração 

Vamos iniciar essa atividade relembrando um conceito que você já 

estudou no 4º ano. Assista ao vídeo do link abaixo. Ele te ajudará a lembrar 

esse conteúdo.  

 https://www.youtube.com/watch?v=va8mN1ipDVk 

Após assistir esse vídeo,  organize em seu caderno as perguntas a 

seguir e responda: 

1. Como você explica o que é fração? Escreva com suas palavras; 

2. No vídeo, o narrador diz que a fração está em tudo. Você 

concorda com ele? Justifique dando exemplos para fundamentar 

sua opinião; 

3. Em que situação do nosso cotidiano usamos a fração?   

4. As frações são escritas com um número acima de um traço 

horizontal, e outro número abaixo do mesmo traço. O que 

representa cada um deles? Dê exemplos. 

 

          Lembre-se de levar seu caderno para nosso próximo encontro 

para tirar as dúvidas que possam ter surgido sobre essa atividade. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=va8mN1ipDVk


Artes 

Olá, vamos para mais uma atividade ligada ao universo do 

SURREALISMO? 

        Vamos começar lembrando que artistas como Salvador Dalí e René 

Magritte criam suas imagens representando os elementos como eles são na 

realidade, mas na composição vemos algo que é bastante surreal. 

        Hoje apresentarei um novo artista, o nome dele é Vladimir Kush, ele 

nasceu em Moscou, na Rússia. A característica desse artista é que ele faz 

um elemento se transformar em outro dentro da imagem. 

       Aprecie com cuidado e veja como as imagens são interessantes e 

como o artista explora com muita habilidade a técnica da pintura. Aprecie as 

imagens abaixo. 

 

 

 



Nessa imagem, olhe bem o detalhe do livro, no que as suas páginas 

se transformam? Entre as páginas tem uma dica, você viu qual é? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Nessa imagem, o formato da maçã sugere a borboleta, você 

percebeu? Veja como o artista consegue capturar a realidade. O que 

parece mais real para você nessa obra?  

 

 

 

  

   

 

 

          E esse sol, você descobriu o que é? E o riacho? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olha que interessante esse lago! Quem brinca com os humanos? 

Percebam o jogo de luz e sombra na água e nas montanhas. 

Qual das imagens você mais gostou? É difícil escolher né? 

        O artista é muito bom. Ele mostra uma composição bem interessante 

colocando alguns elementos em lugares que na realidade não estariam. 

Essa ideia será a base para a nossa atividade.  

Para isso, você precisará de: 

● Papel branco para desenho 

● Lápis de desenho e borracha 

● Lápis de cor e giz de cera 

          Com esse material você deverá criar uma 

imagem surreal, colocando um objeto selecionado 

por você (um copo, uma cadeira, um pente, entre 

outros) em um cenário natural (praia, campo, 

montanhas) criando assim uma composição no estilo 

surrealista, como fez o artista apreciado.  



Lembre dos detalhes tanto do objeto quanto do espaço natural. 

Finalizando o desenho, pinte com cuidado. Olha para essa ideia ao lado, a 

pessoa que fez, colou até umas imagens de revista. 

Então mãos à obra, use a sua criatividade! Depois, escolha um local 

especial da sua casa para colocar sua arte.   

 

Quinta-Feira (21/05/2020) 

Ciências Sociais 

Projeto: DO MUNDO PARA O BRASIL 

 

Vamos seguir estudando as Regiões do Brasil. 

Nessa etapa vamos conhecer as regiões Norte e Sul do Brasil. Para 

que você tenha um melhor entendimento  dessa atividade e possa realizá-la 

com mais segurança, seguem as indicações de textos que são bastante 

objetivos e que te ajudarão na sua pesquisa. Eles possuem todas as 

informações que você precisa. Lembre-se que esse é um procedimento de 

investigação e você precisa estar envolvido para fazer uma excelente 

pesquisa.   

 

REGIÃO SUL 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm 

  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-norte.htm 

 

 https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm 

  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-norte.htm


REGIÃO NORTE 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sul.htm 

  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-sul.htm 

  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-sul.htm 

  

1. Proponho que após as leituras sobre os diferentes aspectos de 

cada região, você monte em seu caderno, um quadro comparativo entre 

essas duas regiões,  abordando os seguintes aspectos: 

 

REGIÃO NORTE REGIÃO SUL 

Estados que formam essa 

região: 

 

Estados que formam essa 

região: 

Aspectos Econômicos: 

 

 

 

Aspectos Econômicos: 

Cultura: 

 

 

Cultura: 

 

2.Observando as informações que você registrou nos quadros 

comparativos, a que conclusões você chega, sobre essa duas regiões? São 

parecidas? São completamente diferentes? Em quê? Mande para o e mail 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sul.htm


da turma as suas conclusões. Você pode digitar ou tirar foto do seu registro, 

certo? 

5o ano A: experimental5anoa@gmail.com 
 
 
5o ano B:  experimental5ano@gmail.com 
 

 

Música 

Elementos do som 

 

A matéria prima da música é o som, e para entendermos melhor como 

ele funciona, falaremos sobre um dos seus elementos que se chama 

ALTURA. Quando falamos de altura do som, devemos pensar em Sons 

GRAVES (baixos) e AGUDOS (altos). Agora, vamos nos concentrar e ouvir 

no vídeo enviado, vários sons graves e agudos.  

 Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=bYJ_H_FYSQs&authuser=0 

Depois, tente preencher o quadro como no exemplo abaixo: 

A) Exemplo 

A (agudo) = 2° SOM 

G (grave) = 1° SOM 

 

B) 

A = 

G = 

 

mailto:experimental5anoa@gmail.com
mailto:experimental5ano@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=bYJ_H_FYSQs&authuser=0


C) 

A = 

G = 

 

D) 

A = 

G = 

 

 E) 

A = 

G = 

 

Abraços, 

Professor JJ 

 


