Roteiro de

Atividades do 5º ano -

Período: De 23/03/2020 a 27/03/2020.
Professora: Helen Patrícia
Aluna: Isis
Língua Portuguesa: (Coleção Nautas)
1- Ler e fazer as atividades das páginas 30, 31, 32 e 33 do livro.
2- Fazer a leitura do livro literário: Em busca da Floresta azul. (Preparação para a
provinha de Literatura).
Ciências: (Coleção Nautas)
1- Ler os conteúdos dos capítulos 1 e 2. (Preparando para a avaliação).
2- Pesquisar sobre a importância da água para os seres vivos e anotar no caderno.
3- Pesquisar e anotar a utilidade da água nas seguintes atividades:
a) Nas atividades domésticas.
b) Na agricultura.
c) Na indústria.
d) Ilustrar sua pesquisa.
Ensino Religioso
1- Pesquisar e anotar, no caderno de Ensino Religioso, o conceito de consumismo.
2- Responda:
a) O que é ser consumista em excesso?
b) Você considera ser uma pessoa que consome objetos e compra produtos em
excesso, ou seja, sem necessidade?
c) Em sua opinião, quais são as consequências que as pessoas sofrem por consumir
produtos em excesso, sem necessidade?
d) Você tem o hábito de comprar somente o que precisa ou compra determinados
produtos por impulso?
3- Pesquisar e escrever, no seu caderno, a letra da música Consumo da banda Plebe
Rude e responda as perguntas a seguir.
a) O que quer dizer “Gastei o dinheiro e fiquei liso”.
b) Explique o que quer dizer “Comprei de tudo e paguei a prestação”.

c) Pesquisar e anotar o significado de SPC.
d) Para você, o que é ser um consumidor consciente?
e) Em sua opinião, o consumo consciente de produtos ajuda na preservação

do

meio ambiente?
4- Ler as páginas 29 e 30 do livro. Fazer atividades páginas 31 e 32 do livro.
Geografia: (Coleção Nautas)
1- Ler os capítulos 1 e 2 do livro.
História: (Coleção Nautas)
1-Ler os capítulos 1 e 2 do livro.
Observação: Assim que os alunos retornarem às aulas, todas as atividades que foram
solicitadas serão corrigidas e as dúvidas, esclarecidas. Nesse período em que estão em
casa, é importante a realização de todas as tarefas e a leitura do livro literário. Não deixe
de estudar para as avaliações.
Atenciosamente,
Professora Helen

