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Olá crianças!!! Como vocês estão? Vontade de retornar as aulas, não é verdade? Estamos todos ansiosos para 

a volta das aulas presenciais !!!   

Peço que vocês continuem se cuidando para que nada de mal venha acontecer e que breve estaremos de volta 

a nossa rotina.  

Fique atento aos nossos horários:   

 5º ano A, das 07:30h às 12:00, de segunda à sexta; 

 5º ano B, das 14h às 18h, de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 13h às 16:30h. 

Cada recado que for enviado pelo WhatsApp, favor confirmar sua leitura com um “joinha” ou OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

7ª aula Terça – feira  

Data: 31/03/20 

Meditação – “Garota Fiel”. (meditação em áudio pela Prof. Thais Koeller) 

Oração – áudio pelo WhatsApp (gravado pela Anneliese, 3ºano) 

Música – “Meu farol”  enviado pelo WhatsApp 

Correção das Atividades: Algoritmos da divisão por estimativa e Problemas 

Link:  https://youtu.be/qxCjnv81KDI 

(Obs.: atividades já enviadas na aula anterior) 

1- Copie no caderno e Calcule as divisões pelo algoritmo das estimativas 

a)753 : 16= 

b)378 :14= 

c)751 :18= 

d)741 :18= 

e)387 : 13= 

f)948 :15= 
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2- Copie no caderno os problemas e responda registrando sua estratégia. 

 a) Os 175 alunos e professores dos 3º anos de uma escola visitaram o 1º dia da exposição de produtos 

artesanais das regiões do Brasil. As pessoas foram distribuídas igualmente em 5 ônibus. Quantas pessoas 

ficaram acomodadas em cada ônibus?  

b) O valor do ingresso para entrar na exposição era de R$ 3 reais. Nesse dia, 265 pessoas visitaram a 

exposição. Qual foi o valor arrecadado?  

c) Nos dois dias seguintes, a arrecadação foi de R$ 534 e de R$ 369. Todo dinheiro arrecadado foi entregue 

a uma instituição que cuida de crianças. Qual foi o valor arrecadado nesses dois últimos dias?  

Explicação dos exercícios das páginas: 259 até 261 (disponível em https://youtu.be/brTAecZwD4k) 

Ciências: O Corpo em movimento (correção das atividades propostas na semana passada páginas 300 até 307 

e 310 exercício 1 e 311 exercício 2. Neste vídeo tem a explicação do exercícios das páginas 308 até 310 e 311 

exercício 3 e 4 (disponível em https://youtu.be/RFL8URGYkbc ) 

 

 

Projeto Ler é uma aventura Ficha 9 (livro paradidático – A menina bonita do laço de fita em pdf. Pelo whatsApp) 

Entregar dia: 07/04/20 

Recado: 

Os Trabalhos que ficaram pendentes no cronograma de trabalhos podem ser enviados as fotos pelo whatsApp 

ou pelo e-mail thaiskoeller1976@yahoo.com e depois quando voltarmos trazer para a sala de aula. 

20/03/20 – Pesquisar sobre o vírus Corona vírus (Como é transmitido, sintomas, prevenção e cuidados 

que deve ser feito).  Fazer um cartaz na cartolina com informações sobre o vírus. Parte 1 (trazer impresso de 

casa).  Em Grupo (pode fazer individual) 

20/03 até 30/03/20 Criar um jornal que descreverá os pontos principais sobre o vírus Corona Vírus e 

escolher uma sala para entregar. Parte 2 Em Grupo (pode fazer individual) 

30/03/20 – Pesquisar sobre o Câncer da Pele (Tipos de câncer, sintomas, tratamentos). Entregar com 

capa, introdução, sumário, desenvolvimento. Impresso. Em grupo (pode fazer individual) 

Geografia - 02/04/20 - Fazer uma pesquisa escrita sobre o artesanato da região Nordeste. Esta 

pesquisa será feita no papel almaço seguindo as orientações da sistemática do 5° ano. Junto com a pesquisa 

escrita você entregará um exemplo do artesanato nordestino feito por você. As notas destes dois trabalhos 

serão individuais. (Neste fazer somente a pesquisa) 

História - 10/03/20 – Filme: Ganga Zumba (assistir e fazer um resumo do que entendeu – ficar atento 

nas imagens e nas falas. Entregar com capa e escrito em folha de almaço) * os alunos que eu pedi para refazer 

precisa entregar corrigido. 

Ficamos felizes se vocês enviarem até segunda-feira dia 07.04.2020 

Desde já agradeço a compreensão e colaboração. 

Prof. Thais       

https://youtu.be/brTAecZwD4k
https://youtu.be/RFL8URGYkbc
mailto:thaiskoeller1976@yahoo.com

