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 ATIVIDADE 1- :  Língua Portuguesa 

 
LIVRO (PNLD) – Ápis – Língua portuguesa – 5º ano  

 Página 123 – localizar informações no texto lido e responder    
                      as questões 9, 10 e 11. 
 
 
 
 
 

REGISTRE NO SEU CADERNO DE CLASSE 
ATIVIDADE DE LEITURA 

Depois, leia o texto  e anote no caderno SOMENTE a  alternativa que você 
considere correta. 

 
 
Exposição sobre a vida de Anne Frank começa 
em São Paulo 

 
  

Annelisse Maria Frank (1929-1945) 
 

 
DE SÃO PAULO | 12/08/2014   
 
Aberta hoje (12) em São Paulo, a exposição itinerante “Anne Frank - Histórias que 
Ensinam Valores” conta a vida da menina judia que escreveu um diário na época do 
nazismo. 
A mostra é gratuita e fica em cartaz até o dia 23 de agosto na biblioteca do Senac Lapa 
Tito. 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  

Nome do aluno:__________________ Data: 02/09//2020 Semana: 
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de setembro 
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Professor: Iva e Cristina  
Turma(s):  
5º ano A e B  

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 
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Ao passear pela exposição, o público poderá conhecer melhor a vida de Annelisse Maria 
Frank (1929-1945), que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. 
Composta por três painéis que apresentam fatos importantes da vida de Anne, a 
exibição tem vídeos e documentos históricos. 
Até o final de 2016, a mostra irá percorrer 56 bibliotecas do Senac São Paulo. A 
proposta é estimular a reflexão sobre esses acontecimentos e a responsabilidade de 
cada indivíduo na construção de uma sociedade justa. 
Anne é autora do “Diário de Anne Frank”, que se tornou um clássico sobre os horrores da 
guerra, vista pelos olhos de uma adolescente. 
 
PARA CONFERIR 
Aprendendo com Anne Frank 
QUANDO até 23/8; de segunda a sexta, das 8h às 21h; aos sábados, das 8h às 15h 
ONDE Biblioteca do Senac Lapa Tito - Rua Tito, 54, Vila Romana  
QUANTO grátis  
 
Esse texto serve para 
 
(A) divertir. 
(B) emocionar. 
(C) informar. 
(D) surpreender. 

 
 
 
 

 ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
LIVRO (PNLD) – NOSSO LÍVRO DE MATEMÁTICA  
                            5º ANO 
 
 
 Página 137 – medida de cumprimento em figura poligonal, 

utilizando malha quadriculada (perímetro); 
   

 Página 138 – medir contorno (perímetro).  
 

. 
a) Realizar a leitura dos textos e enunciados das páginas citadas acima.  
b) Responder individualmente as questões. 
c) Enviar foto para correção. 

 
 
 

 
 


