APRENDER EM CASA

SUGESTÕES DE
ATIVIDADES

5

º

ano

Rotina semanal para os alunos de 5º ANO
*As atividades propostas também podem ser realizadas pelas crianças com deﬁciência, respeitando suas limitações: intelectuais, físicas, comportamentais e/ ou sensoriais.

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Com a ajuda de
um adulto, faça a
brincadeira:
Amarelinha.

Pesquise na
internet o site
https://cienciahoje
.org.br/ a edição
363 que fala sobre
o coronavírus

Faça a brincadeira
Jogo da memória
que tenha em casa
ou construa o seu.

Com a ajuda de
um adulto, faça um
vídeo sobre os
cuidados que
devemos ter com o
Coronavírus.

Com seus
familiares, veja
álbuns de
fotograﬁas
impressos ou
digitais da sua
família.

Escreva sobre você e
sua família. Onde
nasceram? Onde
moram? Como
dividem as tarefas de
casa? Do que mais
gostam de fazer
juntos?

Com a ajuda de
um adulto,
confeccione um
brinquedo de
sucata.

Com a ajuda de
um adulto, faça
uma lista dos
materiais utilizados
na brincadeira
“Amarelinha”.

Faça uma
lista dos
sintomas da
doença.

Faça uma lista dos
objetos, animais,
personagens ou
cores que
apareceram em seu
Jogo da memória.

Junto com sua
família, liste os
cuidados que
devemos ter com
o Coronavírus .

Com ajuda de seus
familiares, refaça a
foto da sua família de
que mais gostou,
utilizando materiais
recicláveis que
tenha em casa.

Faça uma lista
com os nomes
de seus familiares
e o parentesco.

Liste os materiais
utilizados na
construção do
brinquedo.

Cine Pipoca:
escolha um
desenho para a
criança assistir ou
segue a sugestão:
Vida de inseto.

Para ajudar sua
família, liste as
pessoas com mais
de sessenta anos e
pessoas do grupo
de risco.

Revise os
conteúdos já
estudados.

Com a ajuda
de um adulto,
monte um
Castelo de
cartas.

Faça um calendário e
destaque datas
importantes para
você (ex.: seu
aniversário,
aniversário dos
membros da sua
família).

Escreva sobre sua
semana. O que fez de
importante para
você? Do que brincou?
O que menos gostou de
fazer? O que gostaria
de ter feito e não
conseguiu?

Assista no
Youtube
“Family Song”
“Family Finger”.

Sexta-feira

Sábado

Domingo

