
Escola: E. M. PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: Data: 26/10 a 30/10
Semana: 9

Professora(s): Alesandra/Andréa/Jussara Turma(s):5ºs A,B,C

Componente Curricular: Matemática Entregar:

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem.  

Habilidade: (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das

principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e

decomposição e a reta numérica.

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais utilizando estratégias

diversas, como cálculo mental, cálculo por estimativa e algoritmos.

 Dicas preciosas:

1. Leia com atenção todas as questões e as instruções

dadas nesta atividade e faça todos os exercícios

lembrando que estamos buscando aprimorar seus

conhecimentos, por isso se surgirem dúvidas solicite

o auxílio de sua professora;

2. Ao finalizar as suas atividades faça a devolutiva da

mesma através de foto nas plataformas já

combinadas.

3. A impressão destas folhas não se faz necessário.

As respostas podem ser feitas no caderno.



Leia os problemas abaixo e faça o que se pede:

a) Lúcia é uma comerciante que trabalha com material escolar. Para realizar suas compras, fez uma pesquisa e observou

que, na loja Belacor, a caixa de lápis de cor com 12 unidades custava R$ 27,00 e, em outra custava R$ 19,00. Quanto ela

economizou ao comprar 10 caixas de lápis de cor na loja de menor preço?

Faça os cálculos necessários aqui ou no seu caderno:



b) Pedro e Talita estavam brincando com um jogo composto de blocos numerados, e para ganhar pontos é preciso

empilhá-los segundo uma regra.

Descubra qual é a regra, com base nos exemplos a seguir.

Complete cada bloco, utilizando a regra que você descobriu:





Escola: E. M. PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: Data: 26/10 a 30/10 Semana: 9

Professora(s): Alesandra/Andréa/Jussara Turma(s):5ºs A,B,C

Componente Curricular: Português Entregar:

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem.  

Habilidade: (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 

multissemióticos.

Dicas preciosas:

1. Leia com atenção todas as questões e as instruções dadas nesta

atividade e faça todos os exercícios lembrando que estamos

buscando aprimorar seus conhecimentos, por isso se surgirem

dúvidas solicite o auxílio de sua professora;

2. Ao finalizar as suas atividades faça a devolutiva da mesma através de

foto nas plataformas já combinadas.

3. A impressão destas folhas não se faz necessário. As respostas 

podem ser feitas no caderno.








