
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

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

04Professora: Alesandra / Andréa / Jussara Turma:5ºs A,B,C

Componente (s) Curricular (es):/Português/Matemática/História/Geografia Entregar: 

Leia atentamente o quadro abaixo e siga as orientações para que sua atividade seja só sucesso.

. Algumas vezes você terá que fazer uma breve pesquisa para responder. Não se assuste com isso. Pesquisar faz

parte do aprendizado.

Procure usar suas palavras para responder as questões. Isso demonstra que você realmente entendeu o que pede o 

exercício, além de ampliar o seu vocabulário.

Observe atentamente todos os materiais disponibilizados para auxiliar os seus estudos: Vídeos no Youtube/  Tutoriais 

explicativos/ Áudios de sua professora.

Não se esqueça: Sua professora está sempre disponível, dentro do horário de aula, para tirar as suas

dúvidas. Não deixe de perguntar. E depois que terminar envie as fotos de suas atividades pelas plataformas

combinadas com sua professora.

Conteúdos contemplados:

Português:Leitura compartilhada de crônica/ Classificação das palavras quanto a tonicidade.

Matemática: Controle do Tempo – trabalhando as horas.

História: A construção do espaço brasileiro.

•Geografia:O desenvolvimento do espaço urbano.

Bom trabalho!

Profªs Alesandra, Andréa e Jussara. 



 PROPOSTA  1 – LIVRO ÁPIS DE LÍNGUA PORTUGUESA – 1 AULA.

Aí vem... Crônica.

• Vamos treinar a sua leitura? Na página 70 e 71 do livro Ápis de Língua Portuguesa você tem acesso a crônica:

Uma lição inesperada; Escolha um parágrafo, grave um áudio da leitura em voz alta e envie para sua professora.

•Ainda sobre a crônica: Uma lição inesperada:

Palavras em jogo.

• Página 71 – faça a questão 1 (a), (b) e (c) no próprio livro;

•Página 72 – faça toda a questão 2 no próprio livro;

•Página 73 – faça somente a questão 3 (a) no próprio livro.

 Hora de organizar o que estudamos.

•Página 73 – Complete o esquema com exemplos de palavras de acordo com sua tonicidade.



PROPOSTA 2 – LIVRO ÁPIS DE MATEMÁTICA – 2 AULAS .

Página: 50 – O dia solar:

• Página 50 – Pode ser feita toda no livro.

Página: 51 – Voando pelo nosso país:

•Página 53 – Pode ser feita toda no livro.

PROPOSTA 3 – LIVRO ÁPIS INTERDISCIPLINAR .

HISTÓRIA – 1 AULA .

•Página 64 – Questões 1, 2 e 3 – Todas devem ser respondidas no caderno, sendo que a questão 3 é RESPOSTA

PESSOAL.

•Página 65 – Questões 1 e 2 – Podem ser respondidas no livro.

•Página 66 – Leitura dos mapas referentes a Atividades econômicas no território brasileiro.

•Página 67 – Questão 1 – Pode ser respondida no livro.

•Página 67 – Pesquisa – Clique em cima do mapa da nossa região e escolha uma das imagens para demonstrar

quais tipos de atividades econômicas atraem pessoas para o Sudeste.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_da_Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil


GEOGRAFIA – 1 AULA .

•Página 46 – Questões 1, 2 e 3 – Todas devem ser respondidas no caderno e todas são RESPOSTA PESSOAL.

•Página 47 – Questões 1 – pode ser respondida no livro e questão 2 – deve ser respondida no caderno sendo que

é uma RESPOSTA PESSOAL.

•Página 48 – Questões 3 e 4 – devem ser respondidas no livro.

•Página 48 – Questão 5 – Clique na imagem abaixo, assista ao vídeo e defina qual a diferença entre CIDADE e

MUNICÍPIO. Responda em seu caderno.

https://www.youtube.com/watch?v=knrwyrQz3KQ

