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CRONOGRAMA DE TRABALHOS DO - 2º BIMESTRE                                                                              

5º ANO D

CIÊNCIAS
Pesquise em sites da internet e confeccione um cartaz com o tema “Como prevenir doenças.”, colar 

imagens com legenda. Usar metade de uma cartolina ou papel pardo. Colocar nome e série.
10/06

MATEMÁTICA Seguir as orientações da apostila pág. 53 e 54 e da professora.

Para realizar a apresentação do instrumento. Atividade Será desenvolvida na apostila em sala de 

aula.10/06

PORTUGUÊS "Apresentação sobre profissões"  - Escolher uma profissão de seu interesse, pesquisar sobre a 

profissão, entrevistar um profissional, de acordo com informações encontradas na apostila página 

142. Desenvolver atividade em grupo, fazer o trabalho em cartolina, com imagens e informações da 

profissão. 
11/06

ARTES
Seguir as orientações da apostila pág. 53 e 54 e da professora.

Para realizar a apresentação do instrumento.
12/06

HISTÓRIA
Pesquise em livros, jornais ou sites da internet e escolha um presidente do Brasil, escreva como foi 

seu governo. Seguir o manual do trabalho.
14/06

INGLÊS

Seguindo as orientações do exercício 8 da página 49 da apostila, montar, em Inglês, um pequeno 

livro que ilustre as coisas pelo qual você é grato(a). Usar imagens impressas, fotos pessoais e/ou 

desenhar e pintar figuras que representem essas coisas e escrever uma legenda para cada uma 

delas (Ex: "I am thankful for my friends" e colar uma foto sua e de seus amigos). O livro deverá 

conter capa com um título em Inglês criado pelo aluno, nome do autor e série na qual estuda. 

Mínimo de cinco páginas (frente e verso). Individual e manuscrito.12/06

GEOGRAFIA "O Brasil e sua fronteira marítima" - Com base nas informações da página 87 da apostila, montar em 

uma tampa de caixa de sapato o mapa do Brasil indicando a fronteira marítima brasileira e toda a 

sua extensão.13/06


