
 

 

 
Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni.  
Nome   do   aluno:  Data:   19/10/2020  Semana:  

8  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.(EF35LP04)   –   Inferir  
informações   implícitas   nos   textos   lidos     (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.   
 

 

A   FÁBULA   DE   JOÃO   E   MARIA  

  

 
 

Conta  a  história  de  dois  irmãos  muito  pobres.  Eles  viviam  com  o  pai,  que               
era  lenhador,  e  a  madrasta.  Um  dia,  a  madrasta  convence  o  pai  das  crianças  a                
abandoná-las  na  floresta,  com  a  justificativa  de  que  não  podiam  mais            
sustentá-los.  

O  pai  os  leva  para  a  floresta  e,  no  caminho,  João  tem  a  ideia  de                
espalhar  migalhas  pelo  chão  para  marcar  o  caminho.  Porém,  os  pássaros            
comem   as   migalhas   e   João   e   Maria   ficam   perdidos   na   floresta.  

Ao  tentarem  voltar  para  o  lar,  as  crianças  se  deparam  com  uma  casa              
feita  de  doces  e,  com  fome,  resolvem  comer  as  guloseimas.  A  dona  da  casa               
aparece   e   gentilmente   os   leva   para   dentro,   oferecendo   mais   doces.  
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Porém,  a  bondosa  senhora  revela  ser  uma  bruxa  que  se  alimenta  de             
criancinhas.  Ela  aprisiona  João  para  engordá-lo  e  depois  se  alimentar  de  sua             
carne.   Enquanto   isso   faz   com   que   Maria   se   torne   sua   escrava.  

Os  irmãos  bolam  um  plano  para  escapar  e  conseguem  enganar  a  bruxa,             
que  acaba  presa  dentro  do  forno.  As  crianças  conseguem  retornar  para  casa             
levando  o  tesouro  que  haviam  encontrado  na  casa  da  bruxa  e,  por  isso,  nunca               
mais   passaram   necessidades.  

1)   Leia   as   frases   e   explique   o   que   se   pede:   

a)  “ Um  dia,  a  madrasta  convence  o  pai  das  crianças  a  abandoná-las  na               
floresta,  com  a  justificativa  de  que  não  podiam  mais  sustentá-los.”  O  que  a              
madrasta   quis   dizer   com   “não   podiam   mais   sustentá-los”.  

 
 
 
 

b)  “ O  pai  os  leva  para  a  floresta  e,  no  caminho,  João  tem  a  ideia  de  espalhar                  
migalhas  pelo  chão  para  marcar  o  caminho.”  Com  essa  frase,  podemos  afirmar             
o  autor  deixa  claro  que  a  família  morava  na  floresta.  Você  concorda  com  essa               
afirmação?   Por   que°  

 

2)   Agora   vamos   imaginar   uma   situação   melhor   para   Joao   e   Maria:  

a)    Traga   ideias   de   alimentos   saudáveis   para   João   e   Maria   nas   refeições:  

Café   da   manhã:_____________________________________________  

Almoço:__________________________________________________  

Jantar:   ____________________________________________________  

b)  Pensando  na  alimentação  saudável,  quais  tipos  de  alimentos  João  e  Maria             
devem   evitar   antes   das   principais   refeições?  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________.  

3)  Sabemos  que  a  bruxa  queria  engordar  João,  e  para  isso  fez  de  Maria  sua                
escrava.  Que  tipo  de  comida  que  a  bruxa  ordenava  Maria  cozinhar  para             
engordar   João   no   cativeiro?  
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_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  

 

4)   Afinal,   qual   era   a   intenção   da   bruxa   em   revestir   a   sua   casa   com   guloseimas?  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

5)  Sabemos  que  os  doces  são  deliciosos,  porém  muito  perigoso  para  nossa             
saúde.  Quais  doenças  é  muito  comum  em  crianças  e  adultos  por  causa  da              
ingestão   descontrolada   de   doces?  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

6)  No  final  da  história  João  e  Maria  conseguem  sair  do  cativeiro  e  voltam  para  a                 
casa.   

a)Quanto  tempo  você  acha  que  eles  ficaram  na  casa  da  bruxa?            
_______________________________________________________________  

b)   E   João,   engordou   ou   emagreceu?   Justifique   a   sua   resposta.  

_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  

c)   E   Maria,   engordou   ou   emagreceu?   Justifique   a   sua   resposta.  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

7)   Agora,   você   é   o   autor,   escreva   um   novo   final   para   assa   história.  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
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Sie   consultado:  

https://www.gestacaobebe.com.br/joao-e-maria/   

 

Escola   Municipal   Professora   Lavínia   de   Figueiredo   Arnoni.  
Nome   do   aluno:  Data:   19/10/2020  Semana:  

8  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:    (EF05MA07)   -   Resolver   e   elaborar   problemas   de   adição   e   subtração   com  
números   naturais   e   com   números   racionais,   cuja   representação   decimal   seja   finita,   u�lizando  
estratégias   diversas,   como   cálculo   por   es�ma�va,   cálculo   mental   e   algoritmos.   (EF05MA08)   -  
Resolver   e   elaborar   problemas   de   mul�plicação   e   divisão   com   números   naturais   e   com  
números   racionais   cuja   representação   decimal   é   finita   (com   mul�plicador   natural   e   divisor  
natural   e   diferente   de   zero),   u�lizando   estratégias   diversas,   como   cálculo   por   es�ma�va,  
cálculo   mental   e   algoritmos.   (EF05MA03)   Iden�ficar   e   representar   frações   (menores   e   maiores  
que   a   unidade),   associando-as   aos   resultados   de   uma   divisão   ou   à   ideia   de   parte   de   um   todo,  
u�lizando   a   reta   numérica   como   recurso.  
 

1  -  No  caminho  de  volta  para  casa,  João  e  Maria  perceberam  que  na  floresta                
havia  várias  árvores  frutíferas,  resolveram  colher  algumas  frutas.  Maria  pegou           
20   maçãs   e   João   o   dobro   de   sua   irmã,   quantas   frutas   eles   colheram?  

R:   _____________________________________________________________  

2)  Ao  chegarem  em  casa,  utilizaram  as  maçãs  para  fazer  algumas  receitas,             
além  de  compartilhar  com  seus  vizinhos.  Ao  todo,  Maria  compartilhou  4/6  com             
seus   vizinhos.   Quantas   maçãs   foram   doadas   para   os   vizinhos?  

R:   _____________________________________________________________  

3  -  Maria  resolveu  fazer  bolo  de  maçã.  Os  ingredientes  para  um  bolo  são:  4                
ovos,  2  xícaras  de  farinha  de  trigo,  duas  maçãs,  1  xícara  e  meia  de  açúcar  ,                 
200  ml  de  leite  e  uma  colher  de  sopa  de  fermento.  Ela  resolveu  fazer  dois                
bolos,  um  para  sua  família  e  o  outro  para  a  vó  da  Chapeuzinho  Vermelho  .                
Faça   a   lista   dos   ingredientes   que   ela   precisará   para   fazer   os   dois   bolos.  

R:   _________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
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4  –  A  madrasta  levou  João  e  Maria  para  fazer  compras  na  feira.  Ela  comprou  2                 
dúzias  de  laranjas,  3  dúzias  de  banana,  1  dúzia  de  limão,  3  mamões,  e  não                
comprou   a   bacia   de   6   maçãs.   Quantas   unidades   de   frutas   que   foi   comprado?  

_____________________________________________________________________  

5)  O  pai  levou  os  irmãos  para  o  mercado  e  lá  compraram  4  caixas  de  leite  com                  
12   unidades   cada,   qual   a   soma   das   4   caixas?  

_______________________________________________________________  

 

6)  As  compras  no  supermercado  deu  um  total  de  135  reais,  mas  precisaram              
voltar  e  comprar  bolacha  e  café,  pois  Maria  havia  esquecido  de  comprar.  O              
valor   da   segunda   compra   foi   1/5   da   primeira,   qual   o   valor   desta   compra?  

_______________________________________________________________  

a)   Qual   o   valor   que   gastou   nas   duas   compras   realizadas?  

_______________________________________________________________  

 

b)   Na   primeira   compra,   o   pai   deu   ao   caixa   R$   200,00.   Qual   foi   o   valor   do   troco?  

_______________________________________________________________  

 

c)   Na   segunda   compra,   deu   R$   50,00.   Qual   o   valor   do   troco?  

_______________________________________________________________  

 

d)  Sabendo  que  o  pai  saiu  de  casa  com  R$  200,00,  com  qual  valor  ele  voltou                 
para   casa?  

_______________________________________________________________  
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