
 
 

                        

  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O 5º ANO 
Estudante, utilizando folhas de caderno, coloque seu nome, data e realize as atividades apresentadas. Essas folhas 
deverão ser entregues à escola, em data a ser definida, para que o professor faça a correção. 

 1ª semana 2ª semana 

             
 
 
 
 
 
Segunda 

1- Encontre um poema que você goste e treine a 
leitura até decorar. Agora que já decorou o 
poema, se possível, grave você declamando esse 
poema. Caso não consiga decorar, faça uma 
leitura bem bonita; 
2- Pegue um balde e coloque embaixo da torneira 
quando você for escovar seus dentes e deixe a 
torneira aberta enquanto escova. Depois coloque 
essa água em um recipiente graduado, pode ser 
até garrafa pet que você saiba a medida. Em 
seguida, multiplique essa quantidade de água por 
30 dias e veja quanto você gastaria de água se 
fizesse isso sempre.  

1- Escreva de memória o nome dos Continentes e 
depois identifique em qual deles o Brasil se localiza; 
   
2- Na semana anterior, você gravou um vídeo lendo 
um poema, hoje você vai pensar e escrever um 
poema sobre um assunto que te deixe feliz (dicas: 
brincadeiras, passeios, viagens, animais, festas, 
jogos, esportes). Faça no mínimo 8 versos, ideal 12 
versos. 
 

         
 
 
 
 
Terça  

1- Hoje você é o cientista! Observe, pense e  
pergunte aos seus familiares quais são as 
atitudes realizadas em sua casa para preservar a 
natureza. Registre o que descobriu escrevendo 
um texto, fazendo um desenho ou tirando fotos; 
 
2- Peça para a pessoa responsável por cozinhar 
na sua casa que te dê uma receita e a reescreva 
triplicando os ingredientes e depois faça o mesmo 
só que diminuindo esses ingredientes pela 
metade.  

1- Peça para um familiar contar uma história que 
tenha algo sobrenatural, pode ser de fantasma ou de 
bicho, use sua memória e escreva essa história; 
  
2- Aproveite um filme ou desenho que você irá 
assistir hoje e anote a hora que ele vai começar e 
terminar. Em seguida, calcule quanto tempo ele 
demorou para terminar.  
 
 

                        
 
 
 
 
Quarta 
 
 
 
 

1- Escreve o nome de objetos, de pessoas ou até 
de seus sentimentos que possuam as sílabas SA 
e ZA. Ao todo serão 10 palavras; 
2- Pegue um folheto de supermercado ou procure 
na internet e faça uma lista de produtos, 
separando-os por tipo de preço como unidade, 
quilo, dúzia e anote os preços de cada um. 
Depois, veja quanto você vai gastar para comprá-
los. Em seguida, faça uma lista de produtos que 
poderão ser comprados com R$100,00, mas 
obtendo o menor troco possível. 

1- As condições de vida da população brasileira são 
bem diferentes. Escreva com suas palavras 3 
sugestões que você daria para diminuir a 
desigualdade social no Brasil; 
 
2- Hoje é dia de você anotar tudo o que fizer desde a 
hora em que se levantar. Mas, coloque os horários, 
por exemplo: acordei às 7h15, gastei 5 minutos para 
lavar o rosto e escovar os dentes. Às 7h20 assisti TV 
por 30 minutos e parei às 7h50, e assim por diante. 
Calcule por quanto tempo você ficou em atividade. 

                        
 
 
 
 
Quinta 

1- Jogo da Velha – convide alguém da sua família 
para jogar, é um jogo simples, você precisará de 
uma folha de papel para desenhar o tabuleiro e 
lápis ou canetas. O objetivo é preencher os 
espaços em branco com o X ou O. Quem 
conseguir uma sequência com três de um deles 
vence; 
 
2- Resolva esse desafio: 
Num quintal existem 9 bichos, ao todo são 28 
pés. Quantos são os bichos de 4 pés? 
 

1- Leia uma história em quadrinhos curta e reconte-a 
em formato de texto normal (narrativa). Se preferir, 
pode recontar com suas palavras ou usando 
exatamente as palavras da história em quadrinhos 
que você leu; 
2- Meça um dos cômodos da sua casa e desenhe 
em um papel, anotando as medidas.  
Imagine que você quer trocar o piso desse cômodo. 
Calcule a área para saber quanto precisará comprar 
de piso. Mas, se você precisasse apenas colocar o 
rodapé, o cálculo seria o mesmo, ou não? Responda 
na folha. 

             
Sexta 

1- Escreva uma carta para sua professora 
contando os cuidados que você e seus familiares 
estão tomando para evitar a COVID 19 – 
Coronavírus; 
 
2- Como estamos cuidando do meio ambiente no 
Brasil? Escreva sua opinião utilizando no mínimo 
5 linhas. 
 
 
 

1- Hoje você tem uma missão muito importante! Faça 
uma vistoria em todas as partes da sua casa. Se 
encontrar objetos com água parada, elimine 
rapidamente, pois só assim podemos acabar com o 
mosquito da DENGUE! Faça um desenho ou tire 
uma foto da sua missão; 
2- Pense em uma espécie animal que você goste 
muito (exemplo, cachorro ou gato ou cavalo ou leão 
ou tubarão) e escreva um pequeno texto com todas 
as informações que você conhece sobre esse tipo de 
animal. Observação: se preferir pode escrever essas 
informações usando tópicos. 

 


