
 

SISTEMÁTICA DE TRABALHOS -  3º Bimestre/2020 -  5  º anos A,B,C,D 

 

Disciplina Descrição do trabalho a ser feito  Nota Máxima 

Língua 

Portuguesa 

Lista de exercícios – Fazer a lista de exercícios (ver anexo) 10,0 

Produção Textual – Fazer a atividade da pág.21 da apostila “Você é o 

autor”. 
5,0 

Pesquisa- Riquezas linguísticas e culturais. (ver anexo) 5,0 

                                                                                              Total  20/2 

Matemática 
Simulado  - Realizar de forma online no CPB Provas.          10,0 

Lista de exercícios-   Realizar de forma online no CPB Provas. 10,0 

                                                                                               Total 20 /2  

     Ciências 

Lista de exercícios-    Fazer a lista de exercícios (ver anexo) 6,0 

Atividades da apostila- Responder as atividades do “Agora é a sua Vez” 

das páginas 170 até a 172. 
4,0 

                                                                                               Total 10 

História 

Atividades da apostila -  Responder as atividades do “Investigue"  pág.88 e 

89. 
2,0 

Lista de exercícios – Fazer a lista de exercícios de forma online no CPB 

Provas. 
8,0 

                                                                                               Total 10 

Geografia 

Lista de exercícios – Fazer a lista de exercícios de forma online no CPB 

Provas. 
6,0 

Questionário - Realizar a leitura do livro “Como vai o seu bolso”e depois 

responder o questionário (anexo) 
4,0 

                                                                                               Total   10 

Ensino 

Religioso 

Questionário. Responder as questões do anexo. 8,0 

Projeto: Fazer no anexo a atividade da página 62 do livro. 
2,0 

                                                                                               Total 10 

Artes  

regente 

Atividade de CUBISMO. Em uma folha sulfite, produzir uma obra de 

autoria própria utilizando a técnica do Cubismo.(referência pág.55 do livro)  
5.0 

Atividade de  EXPRESSIONISMO . Em uma folha sulfite, produzir uma 

obra de autoria própria utilizando a técnica do Expressionismo..(referência 

pág.61 do livro) 

5,0 

                                                                                               Total 10 

Artes 

Especial e 

Musicalização 

Atividades do livro. Fazer a atividade da página 58- exercício 3 5.0 

Atividades do livro. Fazer as atividades  da página 60 -exercício 1 5,0 

                                                                                               Total 10 

Educação 

Física 

 

Pesquisa sobre atletismo 5.0 

Questionário. Assistir ao vídeo anexo e responder o questionário no Google 

Forms (link anexo) 
5,0 

                                                                                               Total 10 

Inglês 

 

 

Atividades do livro didático – Páginas 50, 51 e 52. 5.0 

Atividade de leitura e interpretação de imagens e textos a ser realizada 

com consulta ao livro didático, unidade 3 (páginas 44, 46, 49, 52, 53). Um 

dicionário bilíngue também pode ser utilizado. (anexo) 

5,0 

                                                                                               Total 10 



 Senhores Pais, atenção às orientações abaixo: 

1) Data de entrega das atividades: de 08 a 21/09/2020 

Não serão aceitas atividades fora do prazo estabelecido, nem no E-class e nem na secretaria do 

Colégio. Em casos de atestado médico, comunicar a Orientação Educacional. 

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

“Sistemática de Trabalhos” no E-class (através de anexos ou fotos). 

3) Caso não consigam anexá-las, estas poderão ser entregues na secretaria do Colégio, devidamente 

organizadas por disciplinas, com o nome e série do aluno e dentro do prazo estabelecido. 

4) Se não puderem fazer a impressão das atividades, estas poderão ser copiadas no caderno ou folha 

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

5) Os anexos que constam nesta Sistemática estarão dentro da plataforma E-class, na sua respectiva 

disciplina, na aula do dia 08/09/20 em Sistemática de Trabalhos. 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

Equipe Pedagógica CAP - 02/09/2020 

 


