
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO NA PLATAFORMA:

 Ao acessar a plataforma, entre na Unidade Escolar de seu(a) filho(a) e clique na turma em que ele/ela encontra-se

matriculado(a). Abrirá uma página onde você visualizará um título relacionado à semana e abaixo documentos com as

datas que competem à semana indicada acima. Cada data se refere a um dia da semana. Portanto, todas as atividades

já estarão disponibilizadas aos alunos. Fica a critério de cada família a dinâmica da organização quanto à realização

das mesmas tarefas. Lembrando que todas as semanas serão disponibilizadas atividades. Instrui-se que a criança faça

as atividades dentro da semana, pois todas as semanas serão disponibilizadas novas atividades.

• Assim que realizadas as atividades, as mesmas deverão ser enviadas através de arquivos fotográficos no WhatsApp

particular do professor para que não haja sobrecarga de informações no grupo da sala e, consequentemente

sobrecarga de informações no celular de seus integrantes. O grupo formado continuará ativo e o mesmo ainda será

usual para explicações mais minuciosas dentro do horário que compete às aulas da turma atendida.

• As atividades realizadas farão parte da composição da nota bimestral, por isso, é de suma importância que elas sejam

realizadas em sua totalidade e enviadas para os respectivos professores.

• As orientações particulares referentes à cada atividade serão feitas na própria atividade, como também através do

aplicativo do WhatsApp.

“SUCESSO É O ACÚMULO DE PEQUENOS ESFORÇOS, REPETIDOS DIA A DIA.”

ROBERT COLLIER



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 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 e Interpretação de Crônica.

Matemática: Escrita por extenso de números grandes/Valor Posicional/ Medidas de massa e distância.

Bom trabalho!

Profas: Alesandra, Andréa e Jussara.



PROPOSTA 1 – LIVRO ÁPIS DE LÍNGUA PORTUGUESA – 2 aulas.

Páginas: 42 e 43 – Leitura da Crônica: Comunicação.

Interpretação de texto:

Página 44 - Questões 1 e 2 – RESPOSTA PESSOAL – podendo ser respondida no

caderno e questões 3,4 e 5 – respostas diretamente no livro.

Página 45 – Todas as questões podem ser respondidas no livro.

Página 46 – Questões 10 e 11 – podem ser respondidas no livro e questão 12 – RESPOSTA PESSOAL

podendo ser respondida no caderno.

Linguagem e construção oral:

Página 46 – Leitura do mapa conceitual sobre Crônica.

 Página 47 – Todas as questões podem ser respondidas no livro.



PROPOSTA 2 – LIVRO ÁPIS DE MATEMÁTICA – 3 aulas.

Página 38 – Em viagem pelo Brasil:

 Questão1 – Clique no Mapa do Brasil ao lado e consulte o site do IBGE,

pesquise e registre o que se pede no livro, em seu caderno.

Questão (a) – resposta no livro.

Questão (b), (c) e (d) – relativo à pesquisa feita no site e respondida no livro.

Questão (e) – resposta no livro.

Página 39 – Leitura de tabelas:

•Questões (a), (b) e (c) – todas serão feitas no livro e são RESPOSTA PESSOAL.

Página 40 – Valor Posicional:

Questões de 1 a 5 – todas serão feitas no livro.

Página 41 – Uma observação importante:

Questões 1 e 2 – todas feitas no livro.

Página 42 – A região Sudeste e seus números:

Leitura do texto e da tabela + questões (a) e (b) – feitas no livro.

Página 43 – O Cristo Redentor e suas medidas:

Leitura do texto + questões (a), (b) e (c) – todas feitas no livro.

https://www.ibge.gov.br/

