
2º TRIMESTRE 2020 

5º ANO 

Professoras Regentes: Jacqueline e Rosângela  

Data Disciplina Forma Conteúdo Nota 
21/08 Matemática Trabalho a 

ser entregue 
Google sala de 
aula 

Expressões numéricas envolvendo parentes 
e colchetes. 

3,0 

18/09 Matemática Trabalho a 
ser entregue 

Google sala de 
aula 

MMC e MDC  e números primos 3,0 

24/09 Matemática Formulário no 
Google sala de 

aula 

Atividades envolvendo as quatro operações, 
cálculo mental, histórias matemáticas, 
interpretação de tabelas e gráficos. 

3,0 

 Matemática Qualitativo Ponto qualitativo está relacionado a entrega 
das atividades no prazo solicitado. 

1,0 

27/08 Ciências da 
Natureza 

Pesquisa a ser 
entregue  no 

google sala de 
aula 

Pesquisa sobre sistema solar e 
curiosidades 

3,0 

14/08 Ciências da 
Natureza 

Formulário no 
google sala de 

aula 

Constelações no céu, com o apoio de 
mapas celestes, e os períodos do ano em 
que elas são visíveis no início da noite. 

3,0 

21/08 Ciências da 
Natureza 

Formulário no 
google sala de 

aula 

O movimento diário do Sol e das demais 
estrelas no céu ao movimento de rotação da 
Terra. Periodicidade das fases da Lua, com 
base na observação e no registro das 
formas aparentes da Lua no céu 

3,0 

 Ciências da 
Natureza 

Qualitativo Ponto qualitativo está relacionado a entrega 
das atividades no prazo solicitado. 

1,0 

31/08 Ciências 
Humanas 

Formulário no 
google sala de 

aula 

Território, redes e urbanização, qualidade 
ambiental, diferentes tipos de poluição, 
qualidade de vida em nossa cidade e em 
nosso estado. 

3,0 

14/09 Ciências 
Humanas 

Formulário no 
google sala de 

aula 

As tradições orais e valorização da 
memória, surgimento da escrita e noção de 
fontes. Formação do estado em que 
vivemos. 

3,0 

16/09 Ciências 
Humanas 

Pesquisa a 
Ser entregue 

no google sala 
de aula 

Com base no filme e no livro “ MALALA” 
pesquisar dois patrimônios materiais e dois 
patrimônios imaterial da humanidade no 
Paquistão. Na pesquisa incluir imagens dos  
patrimônios imaterial  e patrimônios 
materiais identificando  resumidamente  seu 
valor histórico. 

3,0 

 Ciências 
Humanas 

Qualitativo Ponto qualitativo está relacionado a entrega 
das atividades no prazo solicitado. 

1,0 



18 /08 Língua 
Portuguesa  

Formulário no 
google sala de 

aula 

Gramática, uso de sinais pontuação,  
derivação e composição de palavras, 
interpretação de texto. 

3,0 

18/09 Língua 
Portuguesa  

Trabalho  a ser 
entregue no 

google sala de 
aula 

Trabalho de interpretação e comparação do 
gênero literário e cinematográfico. 
Envolvendo filme Malala e a Leitura do livro 
Malala. 

2,0 

 Língua 
Portuguesa  

Qualitativo  Ponto qualitativo está relacionado a entrega 
das atividades no prazo solicitado. 

1,0 

17/08 Artes Trabalho 1. Atividade sobre instrumentos musicais 
não-convencionais. Enviar para   
e-mail: renata.cieslak@lasalle.org.br 

1,0 

14/09 Artes Trabalho 2 Pesquisa sobre museu da cidade de Porto 
Alegre. Enviar para e-mail: 
renata.cieslak@lasalle.org.br 

1,0 

25/08 Educação Física Trabalho 1 Pesquisa sobre Brincadeiras e Brinquedos 
de distinção de gêneros no Paquistão, 

aliado a atividade de leitura do livro 
“MALALA” 

Enviar via email: 
maete.dewes@lasalle.org.br 

1,0 

08/09 Educação Física Trabalho 2  Construção do Jogo de Tabuleiro da 
Educação Física, com fotos ou vídeo do 

jogo pronto e sua execução.  
Enviar via email: 

maete.dewes@lasalle.org.br 

1,0 

 


