
  

 

SISTEMÁTICA DE TRABALHOS – SÉRIE: 5º ANO - 1º Bimestre 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS- 1º BIMESTRE  Nota 

Máxima 

Data 

Língua 

Portuguesa 

 

Paradidático: Crônica Parte I – Os alunos deverão fazer a leitura 

do paradidático em sala e em seguida fazer uma apreciação do 

mesmo; registrar na folha específica fornecida pela professora, as 

partes que mais lhes chamaram atenção e por quê. Por fim, dizer se 

recomendam essa leitura 

2.0 

 

20/02 

 

Paradidático: Crônica Parte II – Em sala, escolher uma situação 

do seu dia a dia que tenha sido estranha ou engraçada e escrever uma 

Crônica, contando como tudo aconteceu. Para isso, siga as 

instruções:  

- Pense nos personagens, ou seja, nas pessoas que farão parte da sua 

história. 

- Escolha um cenário atual. 

- Escreva um fato simples, mas que tenha sido engraçado. Lembre-

se: o acontecimento que você presenciou é apenas uma inspiração. 

Você pode acrescentar alguns trechos e até exagerar em outros, 

assim o texto ficará com mais humor. 

3.0 

 

05/03 

 

Ler é uma Aventura – Realizar em casa a leitura de 10 (dez) 

livros e responder as fichas no projeto. Os livros poderão ser 

retirados na biblioteca. 

2.0 

 
16/03 

Simulado – Os alunos realizarão em sala, um simulado com 

descritores e habilidades diversas, abrangendo conteúdos já 

trabalhados. 

3.0 

 

10/02 

 

Matemática 

Simulado – Os alunos realizarão em sala, um simulado com 

descritores e habilidades diversas, abrangendo conteúdos já 

trabalhados e revisados em sala de aula. 

4,0 

 

19/02 

 

Lista de exercícios – Os alunos realizarão uma lista de exercícios 

com os conteúdos trabalhados no bimestre. 

4,0 

 

28/02 

 

Construção de polígonos: Em casa, o aluno deverá escolher 

quatro polígonos e construí-lo de acordo com suas 

características. Para ideias e alguns exemplos, você pode 

consultar:  https://www.youtube.com/watch?v=VvWmu_yRSzk 

 

2,0 

 

02/03 

 

História 

Pesquisa: Com base na atividade “investigue” da página 71, 

elabore um trabalho utilizando papel almaço e responda as 

questões. O trabalho deverá ter capa.(veja modelo). Anotar ao 

término, as referências bibliográficas (fontes da pesquisa). 

Trabalho a ser realizado em casa e o aluno deverá seguir o 

roteiro anexo no caderno.  

3,0 

 

18/03 

 

Questionário: Em sala, os alunos responderão um questionário 

sobre o conteúdo do capítulo 1 (A vida nas regiões desérticas)  

 

5,0 

 

19/02 

 

Geografia 

Pesquisa em casa: Abordar os seguintes temas:  

*População de idosos no Brasil   

*Expectativa de vida no Brasil  

*Programas de aumento de expectativa de vida *Benefícios 

recebidos pelos idosos. 

2,0 

 

17/02 

 

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


  

                  Modelo de capa 

  

O aluno deverá realizar a atividade na folha fornecida pela 

Professora. 

Questionário em sala: Responder o questionário com o conteúdo 

do Capítulo 1 

4,0 

 

27/02 

 

Seminário em sala: Separar os alunos em 5 grupos, sortear um tema 

descrito na p.120 para cada grupo. Os alunos poderão usar (cartaz, 

gráfico e vídeo) 

4,0 04/03 

Ciências 

Experimento em casa: Realizar o experimento da p.125 e 

responder as questões referente a ele (na própria postila).  

2,0 

 

27/02 

 

Questionário em sala: Responder o questionário com o conteúdo 

do Capítulo 1 

4,0 

 

20/02 

 

Ensino 

Religioso 

Trabalho sobre a Criação do Mundo (interdisciplinaridade com 

artes) Em casa, o aluno deverá utilizar papel almaço ou folha 

sulfite e representar através de versículos bíblicos e imagens, a 

criação do mundo.  

Orientações: Cada dia deverá estar representado pelo versículo 

bíblico correspondente ao que Deus criou. O aluno deverá 

desenhar ou colar uma imagem que represente a criação 

daquele determinado dia. O trabalho deverá ter capa(veja 

modelo). 

Será avaliado: capricho, organização e se o aluno cumpriu com 

os requisitos solicitados. Fonte para pesquisa: Bíblia, livro de 

Gênesis (capítulo 1).  

5,0 

 

14/02 

 

Artes 

Trabalho manual: Em casa, os alunos confeccionarão um utensílio 

utilizando argila, baseando-se no conteúdo do livro: Cerâmica 

marajoara, da página 11 do livro de artes. Deverá decorar com tinta 

ou material de sua preferência 

5,0 

 

16/03 

 

Trabalho interdisciplinar (Ensino religioso)   5,0 14/02 

 
COLÉGIO ADVENTISTA DE PIRACICABA 

 
Nome do Aluno 

5º ano A 
                  Professora: ______ 

 

 

Trabalho Sobre a  

Criação do Mundo  

 

Piracicaba 

2020 

*Pedimos dedicação, capricho na execução dos trabalhos e 

atenção às datas de entrega. 

 

*Não serão aceitos trabalhos entregues fora da data, a 

não ser com atestado médico. 

 

* Esta Sistemática estará disponível no site do Colégio 

Adventista. 
 


