
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: Data:28/09 a 02/10 Semana: 

05Professora: 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.

. 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: Artigo de opinião, biografia, leitura e interpretação de texto, emprego 

de “mas” e linguagem informal .

■ Matemática: Unidades de medida e sólidos geométricos;

■ História: Migrações no território brasileiro. Bom trabalho!

■ Geografia: Um país com muitas desigualdades. Profªa: Alesandra, Andréa e Jussara

NÃO SE FAZ NECESSÁRIO A IMPRESSÃO DESTAS PÁGINAS, VISTO QUE AS MESMAS SÃO SOMENTE 

INDICAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO NO LIVRO DIDÁTICO.



PROPOSTA 1 – LIVRO ÁPIS INTERDISCIPLINAR .

HISTÓRIA – 1 AULA .

Migrações no território brasileiro.

•Página 68 – Questões 1(a) e (b), 2 – Todas devem ser respondidas no livro após análise dos mapas referentes à

migração.

•Página 69 – Questões 3 (a) e (b) – Podem ser respondidas no livro após análise do mapa, sendo que a questão

(b) é uma RESPOSTA PESSOAL.

•Página 69 – Leitura do texto da questão 4 e resposta no caderno.

•Página 70 – Página somente para leitura de base para as questões das próximas páginas.

•Página 71 – Questão 1 – Montagem de gráfico de colunas.

•Página 71 – Questão 2 – Resposta no próprio livro com base na tabela da página 70.

•Página 71 – Sobre as questões 3 e 4, a próxima proposta as substituirá.

•Página 72 – DESAFIO: responda a questão 1 no próprio livro e a questão 2 em seu caderno.

• Clique na imagem ao lado, assista o vídeo que explica sobre MIGRAÇÃO

e responda a questão abaixo em seu caderno:

https://www.youtube.com/watch?v=gID8PAJnpd0&feature=youtu.be


Crie um poema que fale sobre a MIGRAÇÃO.



GEOGRAFIA – 1 AULA .

•Página 74 – Observação de imagens para responder as questões da página 75.

•Página 75 – Questões 1 - responda no caderno com sua RESPOSTA PESSOAL; Questão 2 (a), (b) e (c) Devem

ser respondidas no próprio livro.

•Página 76 – Questão 4 (a)– Pode ser respondida no próprio livro,

após assistir o vídeo ao clicar na imagem

•Página 76 – Questão 4 (b) – Pode ser respondida no próprio livro, após análise do mapa.

•Página 77 – Questão 5 – pode ser respondida no livro após análise de mapa.

•Página 77 – Questão 6 – A proposta dessa atividade foi modificada. A mesma estará na próxima página.

•Página 78 – Questão 7 – pode ser respondida no caderno de acordo com suas observações sobre o atendimento

nos hospitais públicos de sua cidade; Questão 8 (a) – pode ser respondida no próprio livro.

•Página 78 – Questão 8 (b) – clique na imagem ao lado,

leia as informações dadas e responda no próprio livro.

•Página 79 – Questão 9 e 10 – Pode ser respondida no próprio livro após análise do mapa.

https://www.youtube.com/watch?v=K9ILL_F_7vg
https://exame.com/brasil/a-expectativa-de-vida-da-populacao-em-cada-estado-do-brasil/


Observe o anúncio retirado dos Classificados – página de empregos. Você vê que muitos requisitos são exigidos

para o preenchimento da vaga. Sobre isso , qual a conclusão que você chega? Escreva –a nas linhas abaixo do

classificado.



Orientações pedagógicas

● Leiam atentamente cada uma das tarefas propostas; 

● As atividades devem ser feitas à lápis,

● Ao finalizar, revisem suas tarefas.

Em Português:

● Artigo de opinião ● Biografia ● Leitura e interpretação de texto 

● Emprego de “mas” ● Linguagem informal 

01º Leiam o texto “Pré-adolescente é criança?” presente às páginas 120 e 121 do seu livro de Português.

02º Considerando o registro lido, realizem a tarefa de número 01, à página 121.

03º Na página 122, é preciso dar continuidade à interpretação de texto. Então, efetuem as tarefas de número

02, 04, 05, 06 e 07.

04º Realizem os exercícios 09, 10 e 11 à página 123.

05º Na página 124 temos uma análise minuciosa do texto, contando com as diferenças entre opinião,

argumento e conclusão. Sendo assim, cabe realizar as atividades 1 e 2 dessa mesma folha.

06º Já na página 125 temos a continuidade dessa análise do suporte textual. Então, prossigam com a

interpretação de texto, realizando as tarefas 03 e 04.

07º Na página 126 há a continuação da tarefa de número 04. Portanto, a finalizem atentamente.



Orientações pedagógicas

Em Matemática:

● Unidades de medida (Litro)  ● Sólidos geométricos ● Faces, vértices e arestas

01º Na página 111 do seu livro de Matemática há uma história em quadrinhos sobre Unidades de Medida de

Capacidade. Logo, completem as lacunas segundo os padrões de medição estabelecidos.

02º Sabemos que muitos recipientes onde são postos líquidos possuem formatos geométricos. Então,

recordemo-nos de alguns sólidos geométricos e de suas planificações, realizando as tarefas que se

encontram às páginas 106, 107 e 108.

03º As tarefas da página 109 também devem ser feitas. No entanto, atente-se:

► Cada lado do sólido geométrico é chamado de “Face.”

► Cada linha do sólido geométrico é conhecida como “Aresta.”

► Cada encontro de linhas (arestas) é denominado “Vértice.”

O cubo possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices.


