
 

 

SISTEMÁTICA DE TRABALHOS -  2º Bimestre/2020  - 5º anos 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO  Nota 
Máxima 

Data da 
Entrega 

Língua 
Portuguesa 

Produção textual: Os alunos irão escrever um texto no Gênero Textual 
Diário, no qual deverão descrever seu dia a dia, no período de uma 
semana. Para isso poderão escrever no próprio caderno de produção. 
CRITÉRIOS: 

• Fazer uma capa organizada com o título: Meu Diário (faça 
algum desenho que ilustre a capa); 

• Escrever em uma folha para cada dia da semana (de domingo a 
sábado); 

• Utilizar os sinais de pontuação corretamente no texto (vírgulas, 
ponto parágrafo e de seguimento, exclamação, interrogação, 
etc.); 

• Escrever com letras legíveis (evitando rasuras e erros 
ortográficos).  

4.0 27 a 31 julho 

Lista de Exercícios (anexo) 5.0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Ensino 
Religioso 

Nosso Projeto: Realizar a atividade da página 42 do livro de ensino 
religioso 

4.0 27 a 31 julho 

Lista de Exercícios (anexo) 5.0  

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 27 a 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Ciências 

Simulado (anexo). 4.0 27 a 31 julho 

Trabalho: com a ajuda de um adulto prepare uma deliciosa refeição. 
Depois responda ao questionário do anexo. ( Leia as págs. 127 e 128) 

5.0 27 a 31 julho 

 Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 até 31 julho 

História 

Questionário cap. 4 da apostila- (anexo). 4.0 20 a 24 julho 

Simulado  cap. 5 e 6 da apostila (anexo). 5.0 20 a 24 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL   

Matemática 

Simulado (anexo). 4.0 20 a 24 julho 

Lista de exercícios (anexo) 5.0 20 a 24 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

 
 

Artes 

Trabalho: Você é o Artista- Realizar uma obra de autoria própria com 
base no tema da Unidade 2 - Expressão Artística Africana.  

5.0 20 a 24 julho 

Apreciação artística: Escolha um ponto Turístico de Piracicaba e 
represente-o em forma de um desenho utilizando a técnica da 
Policromia 

5.0 20 a 24 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Geografia 

Simulado (anexo). 5.0 20 a 24 julho 

Trabalho: Com a sua família planeje 2 ações de sustentabilidade que 
deverão ser colocadas em prática por vocês. Em uma folha escreva: 
- Quais foram as ações escolhidas.  
- O motivo de terem sido escolhidas. 
- Com base em sua pesquisa sobre ações sustentáveis, descreva como 
essas ações podem contribuir para a sustentabilidade do planeta. 
Dica: Leia novamente as páginas 117 e 118 da apostila 2. 

 

4.0 20 a 24 julho 

 Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0  

                                                                                                 TOTAL 10  



 

 

Senhores Pais, atenção aos recados abaixo: 

1) Todas as atividades avaliativas deverão ser colocadas dentro da sua respectiva disciplina em 

“Sistemática de Trabalhos” no E-class (através de anexos ou fotos). Mas caso não consigam anexá-

las, estas poderão ser entregues na secretaria do Colégio, devidamente organizadas por disciplinas, 

com o nome e série do aluno.  

2) Caso não consigam fazer a impressão das atividades, estas poderão ser copiadas no caderno ou folha 

a parte, desde que estejam com o cabeçalho e nome da atividade e disciplina. 

Cabeçalho (C.A.P, data completa). 

3)  Separamos a entrega das atividades em duas semanas (de 20 a 24 e 27 a 31) apenas para facilitar a 

organização das mesmas.  

4) A maioria das atividades já foram pedidas em roteiros anteriores, mas caso ainda não tenham sido 

realizadas poderão ser postadas nas datas de 20 a 31 de julho. 

5) Lembramos que ao retornarmos as aulas, realizaremos uma avaliação diagnóstica para verificar a 

aprendizagem dos alunos e posteriormente se necessário um programa de reforço escolar. 

 

Faremos uma reunião online para maiores esclarecimentos. Logo mais divulgaremos o Link da 

mesma na lista de transmissão do whatsapp. 

 
 

Inglês 

Trabalho: desenho representando as estações do ano, com os nomes 
das estações em inglês e os meses em que elas acontecem no Brasil. 
 (já foi dado exemplo durante as aulas online) 

3,0 20 a 24 julho 

Atividades do livro - páginas 27, 31 e 35 
 

3,0 20 a 24 julho 

Atividade de interpretação de imagens e de texto  (anexo) 
Páginas do livro para consulta: 27, 28, 31, 33, 34, 35 e 41. 

4,0  

                                                                                                 TOTAL 10  

Educação Física 

Pesquisa: 8 remédio Naturais –(anexo) 5,0 27 a 31 julho 

Quiz online referente a pesquisa acima 4,0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  


