
Escola: E. M. PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: Data: 21/09 a 25/09
Semana: 4

Professora(s): Alesandra/Andréa/Jussara Turma(s):5ºs A,B,C

Componente Curricular: Português Entregar:

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem.  

Habilidade:EF35LP13 –Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são

irregulares e com h inicial que não representa fonema.

EF35LP15 - Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na

comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o

tema/assunto do texto.

 Dicas preciosas:

1. Leia com atenção todas as questões e as instruções dadas nesta atividade e faça todos os exercícios lembrando

que estamos buscando aprimorar seus conhecimentos, por isso se surgirem dúvidas solicite o auxílio de sua

professora;

2. Ao finalizar as suas atividades faça a devolutiva da mesma através de foto nas plataformas já combinadas.

História em quadrinhos – HQ’s.

• Leia a história em quadrinhos que inicia na página 65 e dá prosseguimento na

página 66 e responda as questões (a), (b) e (c) no próprio livro, sendo que a (c) é

uma RESPOSTA PESSOAL.

•Leia o final da história em quadrinhos na página 67 e responda as questões (a) e (b)

em seu caderno sendo que ambas são RESPOSTAS PESSOAL.



Escola: E. M. PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: Data: 21/09 a 25/09 Semana: 4

Professora(s): Alesandra/Andréa/Jussara Turma(s):5ºs A,B,C

Componente Curricular: Matemática Entregar:

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem.  

Habilidade: EF05MA07 – Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e racionais, cuja

representação decimal seja finita, utilizado estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

EF05MA19 – Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandezas, comprimento, área, massa, tempo,

temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre unidades mais usuais em contextos socioculturais.

Dicas preciosas:

1. Leia com atenção todas as questões e as instruções dadas nesta atividade e faça todos os exercícios lembrando

que estamos buscando aprimorar seus conhecimentos, por isso se surgirem dúvidas solicite o auxílio de sua

professora;

2. Ao finalizar as suas atividades faça a devolutiva da mesma através de foto nas plataformas já combinadas.

 Desafios – Livro Ápis de Matemática

• Página 62 – Faça as questão 1 (a), (b) e (c);

•Página 62 – Faça as questão 2 (a), (b) e (c);

•Página 62 – Faça as questões 1 (a), (b), (c) e (d).

TODAS AS QUESTÕES DEVEM SER RESPONDIDAS NO LIVRO, MAS 

AS CONTAS DEVEM SER FEITAS NO CADERNO.


