
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: Data:19/10 a 23/10 Semana: 

08
Professora: Alesandra / Andréa / Jussara Turma:5ºs A,B,C

Componente (s) Curricular (es):/Português/Matemática/História/Geografia Entregar: 

Leia atentamente o quadro abaixo e siga as orientações para que sua atividade seja só sucesso.

. Observe atentamente todos os materiais disponibilizados para auxiliar os seus estudos: Vídeos no Youtube /

Tutoriais explicativos / Áudios de sua professora e se possível participe dos encontros online.

Não se esqueça: Sua professora está sempre disponível, dentro do horário de aula, para tirar as suas dúvidas. Não

deixe de perguntar. E depois que terminar, envie as fotos de suas atividades pelas plataformas combinadas com sua

professora.

Conteúdos contemplados

■ Português: Propaganda/ Leitura e interpretação de texto.

■ Matemática:  Tipos de ângulos / Perímetro / Figuras geométricas

■ História: Organizar-se para viver bem/ O surgimento da democracia.

■ Geografia: Paralelos e Meridianos/ Tecnologia usada para localização

Bom trabalho!!!

Profªs: Alesandra, Andréa e Jussara

NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A IMPRESSÃO DESTAS PÁGINAS, VISTO QUE AS MESMAS SÃO SOMENTE 

INDICAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO NO LIVRO DIDÁTICO.



PROPOSTA 1 – LIVRO ÁPIS INTERDISCIPLINAR .

HISTÓRIA – 1 AULA .

• Organizar-se para viver bem - Leitura do texto das páginas 90 e 91 e responder as questões 1, 2 e 3;

• O surgimento da democracia – Leitura do texto das páginas 92 e 93 e responder as questões 1, 2 e 3.

GEOGRAFIA – 1 AULA .

• Paralelos e Meridianos – Leitura e observação cartográfica da página 42 e responder as questões 1 – (a), (b) e

(c); Página 43 – Observação cartográfica e de imagem e responder as questões 2 – (a) e (b) e a Seção Pesquise –

questões (a), (b) e (c);

• Tecnologia usada para localização – Leitura do texto da página 44 e responder as questões 1 e 2; Observação

cartográfica da página 45 e responder as questões (a), (b) e (c).



Português: ● Propaganda ● Leitura e interpretação de texto

01 Façam as atividades 01 e 02 que constam à página 187 do livro de Português (Ápis), considerando as

características de uma propaganda.

02 Os itens 03, 04 e 05 que surgem na página seguinte, isto é, a 188, também devem ser feitos, já que englobam a

mesma propaganda.

03 Na página 189 temos um comparativo entre as duas propagandas analisadas, preencham a tabela, considerando

os dados presentes em cada uma delas, isso no item 01. Ainda, registrem o que é solicitado no item 02.

Matemática: ● Tipos de ângulos ● Perímetro ●Figuras geométricas

01 Passamos por vários locais com diferentes perímetros e áreas... Saiba que eles podem ter diferentes tipos de

ângulo também... Conheçam os ângulos reto, agudo e obtuso, efetuando a leitura do texto explicativo à página 146

do seu livro de Matemática, bem como realizem as tarefas 01 e 02 que nela se encontram.

02 Descubram o que é a congruência em figuras geométricas realizando as atividades 01 e 02 à página 147.



Continuando...

03 Na página 148 do livro de Matemática vemos hexágonos em destaque. É preciso identificar o perímetro de cada

conjunto, realizando as tarefas 01, 02, 03 e 04 que constam nessa folha.

Vou circular pelo perímetro, 
vigiando a minha área! (


