
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

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

08Professora: Alesandra / Andréa / Jussara Turma:5os Anos A,B e 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, verbos no imperativo e texto instrucional.

■ Matemática:  Ampliação e redução em malha quadriculada, perímetro e área.

■ Ciências: Conheça e respeite seu corpo/ O que forma o sangue?

Bom trabalho!!!

Prof. 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 .

✓CIÊNCIAS – 2 AULAS .

• Página 134 – Observação da imagem e responder as questões 1 – (a) e (b) e questão 2 – (a) e (b);

• O que forma o sangue? – Leitura do texto da página 135; Observação da imagem da página 136, 137 e 138 para

responder as questões 1, 2 e 3.

➢ Visite nossa página no Facebook e assista a galeria de imagens da nossa Feira de Ciências Virtual.

❖Clique no ícone abaixo e excelente tour.



Português: ● Propaganda ● Verbos no Imperativo ● Texto instrucional

01 Analisem a página 194 do livro de Português (Ápis), pois nela há outros tipos de propagandas, realizando a

leitura de cada um dos registros na folha em questão.

02 Na página 195 temos alguns questionamentos referentes às propagandas nos outdoors evidenciadas na página

anterior. Sendo assim, respondam aos itens 01, 02 e 03 atentamente, sendo que para o item 02 você pode contar

com o auxílio não somente de quem vocês consideram como colegas, mas também dos seus familiares e

professores.

03 Ao final da página 195 e na página 196 temos propagandas de diferentes épocas... As observem atentamente,

e respondam ao questionamento feito na página 196.

04 Na página 197 temos verbos no imperativo evidenciados em propagandas. Façam a leitura de cada um dos

registros fixados nessa página.



Continuando...

05 Na página 198 temos uma análise das propagandas em destaque. Logo, respondam aos questionamentos feitos

nos itens 01, 02 e 03.

06 Vemos na página 199 que os verbos no imperativo também são utilizados em textos instrucionais. Logo, realizem

a tarefa de número 04 destacada na folha mencionada.

Matemática: ● Ampliação e redução em malha quadriculada ● Perímetro e área

01 Na página 212 vemos ampliações em malha quadriculada. Analisem as imagens e orientações para realizar as

atividades A, B, C e D da mesma folha.

02 Na página 213 visualizamos reduções em malha quadriculada. Logo, observem as figuras contidas na folha em

questão para efetuar as tarefas 01 e 02.

03 Na página 214 é possível enxergar ampliações de perímetros. Da mesma forma, vejam as imagens em destaque

para que seja possível realizar as tarefas 01 e 02.

04 Na página 215 notamos ampliações de áreas de uma figura. Analisem cada caso de ampliação para conseguir

efetuar os registros solicitados nas tarefas 01 e 02.


