
 

 

 

Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni  
Nome   do   aluno:  Data:  Semana:  

6  Professora:   Elisangela   Pinho   e   Ilza   A   C  
Simão  Turma:    5   ano  

Componente   Curricular:    Língua  
Portuguesa  Entregar   devolutiva   na   Classroom  

ATIVIDADES   ADAPTADAS   
Habilidades:    (EFA5LP03)   –   Localizar   informações   explícitas   em   textos;   (9EF05LP12)   –  
planejar   e   produzir   textos   instrucionais   de   regras   dentre   outros   gêneros   do   campo   da   vida  
cotidiana,   de   acordo   com   as   convenções   do   gênero   e   considerando   a   situação   comunicativa   e   a  
finalidade   do   texto.  

Esta  semana  o  assunto  é  Carta  de  Leitor,  que  é  aquela  carta  que  o               
leitor  manda  para  a  editora  ou  para  o  autor,  dando  a  sua  opinião  sobre  o                
assunto   que   leu,   ou   a   forma   que   foi   escrita.   Veja   o   exempls   de   carta   de   leitor:   

 

Na  leitura  da  Carta  você  percebeu  que  a  criança  se  identifica  e  dá  sua               
opinião  sobre  as  publicações  da  revista,  inclusive  deixa  uma  sugestão           
de   matéria   que   gostaria   de   ver   publicada.   

Escute   novamente   a   história   do   gibi   acessando   o   link   abaixo:  

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


 

 

   

 Agora  que  você  ouviu,  escreva  uma  Carta  de  Leitor  para           
Mauricio  de  Souza  Editora  ou  apenas  um  recado,  expondo  a  sua            
opinião   sobre   o   gibi   e   o   assunto   que   ele   abordou.    Mãos   à   obra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site   consultado:    http://odemartins.blogspot.com/2014/03/modelo-de-carta-ao-leitor.html  
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http://odemartins.blogspot.com/2014/03/modelo-de-carta-ao-leitor.html


 

 

Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni  
Nome   do   aluno:  Data:  Semana:  

6  Professora:   Elisangela   Pinho   e   Ilza   A   C  
Simão  Turma:    5   ano  

Componente   Curricular:    Matemática  Entregar   devolutiva   na   Classroom  
ATIVIDADES   ADAPTADAS   
Habilidades:   ( EF05MA24)   –   Interpretar   dados   estatísticos   apresentados   em   textos,   tabelas   e  
gráficos   (colunas   ou   linhas)   referentes   a   outras   áreas   do   conhecimento   ou   a   outros   contextos,  
como   saúde,   trânsito,   e   produzir   textos   com   o   objetivo   de   sintetizar   conclusões;   (EF05MA08)   –  
Resolver   e   elaborar   problema   de   multiplicação   e   divisão   com   números   naturais   e   com   números  
racionais   cuja   representação   decimal   é   finita   (com   multiplicador   natural   e   divisor   natural  
diferente   de   zero)   utilizando   estratégias   diversas,   como   cálculo   por   estimativa,   cálculo   mental   e  
algoritmos.  
 
Vamos  analisar  os  dados  de  uma  pesquisa  realizada  sobre  as  reações  das             
pessoas   diante   do   ruído   urbano.   Leia   o   gráfico   abaixo:  

 

Observe   que   dentro   de   cada   coluna   tem   o   número   de   pessoas   que   optaram   por  
aquela   reação.   Veja,   por   exemplo,   a   coluna   relativa   a   insônia,   177   pessoas  
afirmam   ter   insônia   por   causa   dos   ruídos.   Agora   responda   as   questões:  
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1)   Quantas   pessoas   foram   entrevistadas?  

 

 

 

 

 

 

2)   Em   quantas   pessoas   o   ruído   provoca   a   baixa   concentração?  

 

 

Faça   os   cálculos   e   descubra   a   resposta   para   a   pergunta:  

Sabe   o   que   reduz   a   poluição?  

a) 462   :   7   =   _________   =   SUA  

b) 840   :   7   =   _________   =   DU  

c) 896   :   8   =   _________   =   E  

d) 512   :   4   =   _________   =   CA  

e) 268   :   2   =   _________   =   ÇÃO  

f) 567   :   9   =   _________   =   A  

Coloque   os   resultados   em    ordem   crescente    e   descubra   a   resposta:  

_______________________________________________________________  

 

 

4  

 



 

 

 

4   -   Seguindo   as   informações   do   quadro   acima,   escreva   como   se   lê   as   fraçoes:  

a) 2/4   :   _____________________________________  
b) 1/3   :   _____________________________________  
c) 1/6   :   _____________________________________  
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Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni  
Nome   do   aluno:  Data:  Semana:  

6  Professora:   Elisangela   Pinho   e   Ilza   A   C  
Simão  Turma:    5   ano  

Componente   Curricular:    Ciências  Entregar   devolutiva   na   Classroom  
ATIVIDADES   ADAPTADAS   
Habilidades:    (EF05CI03)   Selecionar   argumentos   que   justifiquem   a   importância   da   cobertura  
vegetal   para   a   manutenção   do   ciclo   da   água,   a   conservação   dos   solos,   dos   cursos   de   água   e   da  
qualidade   do   ar   atmosférico;    (EF35LP03)   -   Identificar   ideia   central   do   texto   demonstrando  
compreensão   global.  

Ao   escutar   a   palavra   “poluição”,   já   imaginamos   um   rio   cheio   de   lixo,   ou   a  
fumaça   dos   ônibus   e   caminhões   que   trafegam   na   cidade.   Temos   outros   tipos  
de   poluição   que   nem   sempre   nos   damos   conta   da   presença   dela,   pois   faz   parte  
do   nosso   cotidiano.:  

Poluição   sonora:  

Poluição   sonora   é    qualquer    emissão   de   ruído   ou   som    que   possa   prejudicar  
a   saúde,   o   sossego   e   o   bem-estar   dos   indivíduos.   È   considerado   um   grave  
problema,   segundo   a   Organização   Mundial   da   Saúde   (OMS),   haja   visto   que  
afeta   a   qualidade   de   vida   de   milhares   de   pessoas.  

  (...)  

Poluição   visual:  

A  poluição  visual  corresponde  ao  excesso  de  lixo  e  também  de  cartazes,             
placas  e  anúncios  publicitários,  algo  muito  comum  no  espaço  das  cidades.  São             
também  consideradas  como  poluição  visual  as  ações  de  intervenção  no           
ambiente  urbano,  como  a  pichação  de  muros  ou  qualquer  outra  atitude  que             
prejudique   as   condições   estéticas   e   sanitárias   do   meio   em   que   se   vive.  

Observe  as  figuras  abaixo  e  comente  um  pouco  sobre  as  poluições  que  você              
percebe   nelas.  
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FIGURA   1  FIGURA   2  

 

 

 

 

 

 

 

Site   consultado:  

https://escolakids.uol.com.br/geografia/poluicao-sonora.htm  

https://escolakids.uol.com.br/geografia/poluicao-visual.htm  
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Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni  
Nome   do   aluno:  Data:  Semana:  

6  Professora:   Elisangela   Pinho   e   Ilza   A   C  
Simão  Turma:    5   ano  

Componente   Curricular:    História  Entregar   devolutiva   na   Classroom  
ATIVIDADES   ADAPTADAS   
Habilidades:    (EF05GE06)   Identificar   e   comparar   transformações   dos   meios   de   transporte  
e   de   comunicação.  
Vamos  conhecer  um  pouco  da  história  do  ônibus,  um  meio  de  transporte  que  se  fosse                
utilizado  pela  população  com  mais  frequência  diminuiria  o  transito  e  a  poluição  da              
cidade.  

 

Aqui  no  Brasil,   o  primeiro  serviço  de  transporte  de  pessoas  via  ônibus  teve             
início  em  1817 ,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro .  Também  com  itinerário,  tarifa  e  horário               
previstos.  Os  ônibus  não  possuíam  tais  motores  e  o  que  dava  força  ao  veículo  era  na                 
verdade  a  tração  animal.  Os  cavalos  e  mulas  eram  responsáveis  por  puxar  uma              
diligência   de   quatro   rodas.  

Como  podemos  notar,  os  meios  de  transportes  vieram  e  evoluíram  para  facilitar             
a   vida   das   pessoas   em   sua   locomoção.   (...)  

 

Quer   mais   curiosidades   sobre   os   transportes?   Acesse   o   site:   

http://www.museudantu.org.br/QBrasil.htm  

Observe   a   imagem   abaixo:  
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http://www.museudantu.org.br/QBrasil.htm


 

 

 

Nessa   imagem   temos   alguns   meios   de   transportes,   associe-os    ao   profissional   que  
dirige   e   depois   ao   local   de   onde   ele   parte:  

1   -   trem                         motorista   (    )                       aeroporto   (    )  

2   -   navio                          piloto   (    )                             estação   ferroviária   (    )  

3   -   ônibus                      maquinista   (    )                    cais   do   porto   (    )  

4   -   avião                          timoneiro   (    )                         estação   rodoviária   (    )  
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Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni  
Nome   do   aluno:  Data:  Semana:  

6  Professora:   Elisangela   Pinho   e   Ilza   A   C  
Simão  Turma:    5   ano  

Componente   Curricular:     Geografia  Entregar   devolutiva   na   Classroom  
ATIVIDADES   ADAPTADAS   
Habilidades:    (EF05GE03)   Identificar   as   formas   e   funções   das   cidades   e   analisar   as  
mudanças   sociais,   econômicas   e   ambientais   provocadas   pelo   seu   crescimento.  
Mobilidade  urbana  é  definida  como  a  facilidade  de  deslocamento  das  pessoas           
e  bens  na  cidade,  com  o  objetivo  de  desenvolver  atividades  econômicas  e             
sociais  no  perímetro  urbano  de  cidades,  aglomerações  urbanas  e  regiões        
metropolitanas .  Tais  deslocamentos  são  realizados  através  de  veículos         
motorizados  e  não  motorizados,  além  de  toda  a  infraestrutura,  dentre  as  quais             
vias   e   calçadas,   que   possibilita   o   ir   e   vir   cotidiano.  

Agora  observe  a  charge  abaixo  que  retrata  a  situação  do  trânsito  na  cidade  de               
São   Paulo   e   explique:  

 

http://www.antp.org.br/noticias/charges/charge-da-semana-1-a-7-de-maio-de-2014.html    ,   publicada   em   01/05/2014  

1   –   O   que   o   autor   quis   transmitir   colocando   os   veículos   dentro   da   garrafa?  

 
 
 

2   -   Para   o   trânsito   de   São   Paulo,   melhor   seria   que   a   maioria   optasse   por:  

(     )   andar   de   bicicleta.  

(     )   andar   de   carro  

(     )   andar   de   ônibus.  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_metropolitanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_metropolitanas
http://www.antp.org.br/noticias/charges/charge-da-semana-1-a-7-de-maio-de-2014.html

