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●Leiam atentamente cada uma das tarefas propostas; 

  ● As atividades devem ser feitas à lápis, 

      ● Ao finalizar, revise suas tarefas.      

Em Português: 

 ● História em quadrinhos ● Aumentativo e diminutivo ● Leitura e interpretação de 

texto● Superlativo  ●  Poema  ● Tipo de linguagem 

01º  Leiam atentamente os quadrinhos que se encontram às páginas 95,96e 97do seu livro 

de Português (Ápis – 5º Ano). 

02º  Na página 98, no item A, apenas indiquem o que provoca humor na história em 

quadrinhos e respondam aos itens B e C, bem como realizem as tarefas 04 e 05. 

03º  Na página 99, estejam atentos às orientações dadas, concretizando as atividades 01 e 

02, além do exercício que se encontra com um hexágono roxo à frente. 

04º  Leiam atentamente os quadrinhos do Horácio à página 100. 

05º  Na sequência, realizem as tarefas que constam às páginas 101, 102 e 103, 

considerando o gênero textual e as atividades anteriores. 

Em Matemática: 

 ● Unidades de medida ● Situações-problema ● Numeração decimal ● Tabela 

01º  No livro de Matemática, analise a história em quadrinhos à página 70 para preencher a 

tabela presente na mesma página. 

02º  Completem as lacunas evidenciadas na página71 considerando as medidas 

padronizadas de massa. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03º     Na página 72 do livro de Matemática há situações-problema que envolvem unidades de 

medida de massa e numeração decimal, considerando o Sistema Monetário, realizem 

todos eles, fazendo os cálculos em seu caderno e completando as lacunas no livro. Em 

seu caderno, não de esqueça de realizar o cabeçalho e indicar a página da tarefa, para 

melhor nos localizarmos durante a correção, que posteriormente será enviada. 

04º     Não se esqueça de enviar arquivos fotográficos ou audiovisuais através do aplicativo do 

WhatsApp ou por e-mail, realizando as atividades requeridas. 

 

 

 

Bom desempenho nas tarefas! 

 

 

Professoras: 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. 

Amamos desafios, mesmo que as 

dúvidas surjam, pois para chegar 

até o fim teremos de eliminá-las... 


