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Orientações pedagógicas

● Leiam atentamente cada uma das tarefas propostas;

● As atividades devem ser feitas à lápis,

● Ao finalizar, revisem suas tarefas.

Em Português

Tenho medo, não nego!!! Mas 

será que estavam falando de 

mim?

Texto informativo ● Leitura e interpretação de texto

01 Leiam o texto informativo “Um gigante que tem medo de abelha” que se encontra às páginas 78 e 79 do seu livro de Português (Ápis – 5º Ano).

02 Realizem as atividades 01, 02 e 03 que se encontram na página 80, buscando as informações no texto lido.

03 Deem continuidade aos exercícios sobre o texto informativo realizando as atividades 04, 05 e 06 que se localizam na página 81.

04 Na página 82 temos a análise de um cartaz cinematográfico, o analisem efetuando a tarefa de número 07 e respondam ao questionamento feito no

item 08.



Em  Matemática:             

Continuando...

05 Já na página 83, realizem a atividade de número 09 (itens A, B e C).

06 Agora, assista ao vídeo ao lado, clicando na imagem circular, percebendo que “medos” podem ser vencidos “em equipe.”

Sólidos geométricos ● Unidades de medida

01 Muitas embalagens possuem formato de sólidos geométricos... Sendo assim, realizem as tarefas da página 121 do seu livro de Matemática.

02 Na página 131 temos alguns desafios envolvendo as planificações utilizadas para a construção de um sólido geométrico, os associem.

03 Na página 124 vemos um garoto segurando uma garrafa que possui o formato de um sólido geométrico, o cilindro, mas o que há dentro dela é

líquido e é quantificado em litros. Então, responda às indagações feitas nos itens 01, 02 e 03, que podem ser feitas no livro.

04 Já na página 122, vemos outra Unidade de Medida em evidência: o quilo. Logo, façam as atividade 01,02 e 03 também no livro.

https://youtu.be/4We7SNkSYTk

