
 

 

 
Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni.  
Nome   do   aluno:  Data:   28/10/2020  Semana:  

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

Componente   Curricular:    Língua  
Portuguesa  Entregar   devolutiva   na   Classroom  

PROGRAMA   SEGUE:    Atividade   de   intensificação   da   aprendizagem   
Habilidade :   (EF15LP03)   –   Localizar   informações   explícitas   em   textos   (EF35LP03)   -  
Identificar   a   ideia   central   do   texto,   demonstrando   compreensão   global.    (E15LP14)   Construir   o  
sentido   de   história   em   quadrinhos   e   tirinhas,   relacionando   imagens   palavras   e   interpretando  
recursos   gráficos   (tipos   de   balões,   de   letras,   onomatopeias).   (EF35LP09)   –   Organizar   o   texto   em  
unidades   de   sentido,   dividindo-o   em   parágrafos   segundo   as   normas   gráficas   e   de   acordo   com   as  
características   do   gênero   textual.   
 

Continuando  no  assunto  de  trânsito  vamos  conhecer  um  personagens          
do  trânsito:  Leia  a  história  do  Trenzinho  do  Nicolau,  um  meio  de  transportes              
que   já   viveu   várias   aventuras,   conheça   uma   delas:  

O   Trenzinho   do   Nicolau  

Um   dia   o   Nicolau   foi   espiar   a   velha   estação.   Ai   que   tristeza   no   coração!  

O  velho  trenzinho,  seu  companheiro,  ia  ser  vendido  pro  ferro  velho  e             
Nicolau   resolveu   comprar   o   trenzinho   e   nunca   mais   ficou   sozinho.  

A   criançada   vive   brincando   no   seu   quintal!  

O   dia   inteiro   ele   ouve:  

Posso   brincar   no   seu   trenzinho,   Nicolau?  

E,  de  tardinha,  de  brincadeira,  só  para  lembrar  dos  velhos  tempos,            
Nicolau   acende   a   caldeira   e   apita.  

-   Piuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

E,   na   caldeira   meio   amassada,   ele   faz   pipocas   pra   criançada.  

Ruth   Rocha.   O   Trenzinho   do   Nicolau.   

 

Editora   Ática   –   SP  

Vamos   retirar   do   texto   algumas   informações:  

1   –   Quem   é   o   Nicolau?  
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2   –   O   que   o   trem   significava   para   o   Nicolau?  

 

 

3   –   Se   Nicolau   não   tivesse   comprado   o   trem,   qual   seria   o   destino   dele?  

 

 

4   –   Onde   o   trem   estava   no   início   da   história   e   para   onde   ele   foi   transportado?  

 

 

5   –   Onde   a   criançada   brinca?  

 

 

6   –   No   final   do   dia   o   que   elas   ganham   do   Nicolau?  

 

 

7   –   Para   o   trem   apitar   o   que   Nicolau   precisava   fazer?  

 

 

8   –   Onde   era   feita   as   pipocas?  

 

 

9   –   Que   tipo   de   trem   o   Nicolau   comprou?  

(     )   Elétrico               (       )   À   vapor           (        )    À   diesel  

10  –  Nessa  história,  o  trem  não  fala,  mas  se  ele  pudesse  falar,  qual  seria  o                 
recado   que   ele   falaria   para   o   Nicolau?  
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Vamos   produzir   o   final   da   história:  
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Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni.  
 
Nome   do   aluno:  Data:   28/09/2020  Semana:  

5  Professoras:   Elisangela   Pinho   e   Ilza   A   C  
Simão  Turma:    5º   ano  

Componente   Curricular:    Matemática  Entregar   devolutiva   na   Classroom  

PROGRAMA   SEGUE:    Atividade   de   intensificação   da   aprendizagem   
Habilidade s:     (EF05MA08)   -   Resolver   e   elaborar   problemas   de   multiplicação   e   divisão   com  
números   naturais   e   com   números   racionais   cuja   representação   decimal   é   finita   (com  
multiplicador   natural   e   divisor   natural   e   diferente   de   zero),   utilizando   estratégias   diversas,   como  
cálculo   por   estimativa,   cálculo   mental   e   algoritmos.   (EF05MA03)   -   Identificar   e   representar  
frações   (menores   e   maiores   que   a   unidade),   associando-as   ao   resultado   de   uma   divisão   ou   à  
ideia   de   parte   de   um   todo,   utilizando   a   reta   numérica   como   recurso.  
 

1  –  A  família  de  Eduardo  e  Mônica  finalmente  conseguiram  viajar  nas  férias.              
Como  foram  de  avião,  precisam  escolher  bem  o  que  vão  comprar  de             
lembrança,  pois  cada  passageiro  só  pode  transportar  até  20kg  na  bagagem.  Se             
a  mala  de  Mônica  pesa  18.5kg,  qual  das  lembranças  que  ela  conseguirá             
transportar   em   sua   mala:  

a)   Um   Jarro   de   metal   que   pesa   3,5kg  

b)   um   jogo   de   estátua   de   corujas   que   pesa   2.8kg  

c)   um   artefato   de   cerâmica   que   pesa   2,5kg  

2-  Para  irem  até  o  aeroporto,  a  família  de  Eduardo  deixou  o  carro  em  um                
estacionamento  próximo  ao  aeroporto  que  cobra  R$  37,00  a  diária.  A  viagem             
da   família   durou   5   dias.   Quanto   que   foi   pago   de   estacionamento?  

 

 

 

 

 

3  –  Para  pagar  o  estacionamento,  Eduardo  deu  uma  nota  de  R$  200,00.              
Quanto   ele   recebeu   de   troco?  
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4  –  O  preço  da  passagem  de  avião  de  São  Paulo  para  Aracaju  é  de  R$                 
1.471,00  por  pessoa.  Quanto  a  família  gastou  de  ida  e  volta,  sabendo  que  são               
e   três   pessoas?  

 

 

 

 

 

Leia   a   imagem   abaixo   para   resolver   as   próximas   questões:  

 

 

 

a)   3/8   de   560   =   

b)   4/7   de   441   =   

c)   3/4   de   532   =   
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7   –   Escreva   como   se   lê   as   frações:  

a)   3/8   _____________________________________________________  

b)   4/7_____________________________________________________  

c)   3/4   _____________________________________________________  
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