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ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE 

Nome do aluno:_   Data:  Semana: 
 

  

 
Professoras: Iva e Cristina 

Turma(s): 

5º ano A e B 

31 de 

agosto 04 

de   

setembro 

Componentes Curriculares: Língua 

Portuguesa e Matemática 

Entregar: diariamente via fotos pelo 
WhatsApp das páginas estipuladas 
para o dia e do registro no caderno de 
classe 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA – 1ª SEMANA - SEGUE 

PARAGRAFAÇÃO E PONTUAÇÃO 1 - GÊNERO: PIADA 

Organize o texto a seguir, utilizando o número de parágrafos indicados. Lembre-se também da 

pontuação. Siga o modelo da 1ª piada. Depois registre no seu caderno a atividade proposta 
 

Agora é sua vez: 

b) 4 parágrafos 

Vendedor insistente 

Um vendedor ambulante chama a dona de casa até o portão e oferece Minha senhora 

eu tenho aqui linhas agulhas alfinetes presilhas zíperes pentes escovas grampos... Não 

preciso de nada disso Já tenho tudo Mas o vendedor não aceita as desculpas Então 

que tal a senhora comprar este livro de orações para agradecer a Deus por não faltar 

nada para a senhora 
 

c) 5 parágrafos 

Carta maluca 

O enfermeiro perguntou para o louco O que o senhor está escrevendo Estou escrevendo 

uma carta para minha namorada Como? Você não sabe escrever Não faz mal Ela não 

sabe ler 

 

 

a) 7 parágrafos 

Sem emprego 
 

A professora pergunta para o Zezinho O que o seu 

pai faz Meu pai está desempregado E o que ele 

faz quando tem trabalho Caça elefantes na 

Amazônia    Mas no Brasil não existem elefantes  

É por isso que ele está desempregado professora 

EXEMPLO: 

A professora pergunta para o Zezinho: 

- O que o seu pai faz? 

Meu pai está desempregado. 

E o que ele faz quando tem trabalho? 

- Caça elefantes na Amazônia. 

Mas no Brasil não existem elefantes! 

É por isso que ele está desempregado, 

professora! 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – 1ª SEMANA SEGUE – SEGUE 

Leia com atenção o enunciado dos problemas, depois realize os 

cálculos e marque a alternativa correta em seu caderno (medida de 

tempo) 

 
 

1)  Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Fantasia , 
com palhaços, mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas 
ao público às 8 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A 
que horas o circo fechará? 

 
(A) 16h30 
(B) 17h30 
(C) 17h45 
(D) 18h30 

 
2) Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres 

vivos, passou um período observando baleias em alto mar: de 5 
de junho a 5 de dezembro. Baseando-se na sequência dos 
meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em alto mar 
estudando o comportamento das baleias? 

 

(A) 2 meses 

(B) 3 meses 
(C) 5 meses 
(D)6 meses 
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