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Quinta-Feira 

Nome do aluno:  Semana 1 

Professor: Ana Carolina, Caterini, Felipe, Maheli e Sheila Data: 04/03/2021 
  

Turma: 5º anos 
A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática Entrega: sem envio 

 

Atividade de Matemática 

Você já aprendeu o que é Censo na atividade anterior de Matemática e Geografia.  

Agora vamos aprender a ler aqueles números tão grandes que aparecem no Censo!!! 

Atividade do livro de Matemática, página 10. 

 

Vamos com calma, se estiver com dúvidas, pergunte!!! 

 

 

 

                  

 

 

 

Quantos 

números!!!!! 
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REFLITA 

Você costuma fotografar? Que tipo 

de aparelho você utiliza?Quando 

você fotografa, pensa sobre o tema? 

E quando você fotografa, para, pra 

pensar em elementos como: a luz, a 

disposição dos objetos ou pessoas 

em cena, ou simplesmente aponta a 

câmera e aperta o botão? 

 

A linguagem fotográfica é muito mais do 

que um registro da realidade: ela conta 

histórias e demonstra emoções e 

sensações através de elementos como: 

cor, iluminação, foco, movimento, 

tema. A fotografia também pode ser 

captada de diversas formas, através 

dos diferentes planos, ângulos e 

perspectivas. 

A foto ao lado foi produzida pelo 

fotógrafo José Bassit e publicada em 

seu Instagram. Ele realiza um trabalho 

de fotojornalismo, também conhecido 

como fotografia documental.  

Nesse tipo de fotografia, a principal 

intenção é registrar fatos do cotidiano e 

passar informações das imagens, por 

exemplo: eventos políticos, esportes, 

momentos históricos, reportagens com 

temas específicos etc.  

 

VAMOS ANALISAR?   

1-Como você descreveria essa 

imagem? 

2-Qual elemento na foto te chamou 

mais atenção? (ex: qual a primeira 

coisa que eu percebo ao olhar para a imagem? Meu olhar volta  mais de uma vez para essa parte da 

foto?) 

3- Qual será o tema que o fotógrafo tentou retratar? 

 

VAMOS EXPERIMENTAR?! 

Com a câmera do celular em mãos registre cenas do seu cotidiano durante os dias. Tente registrar 

ambientes diferentes, em horários do dia variados, à noite, com iluminação artificial.  
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Responda às questões como conseguir, escolha 1 das fotos, a que você mais gostou, e envie pra o 

e-mail: nvsjoycenvs@gmail.com 

 

ATENÇÃO: SÓ NÃO VALE SELFIE. NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR JUNTO DA FOTO E DAS 

RESPOSTAS: NOME COMPLETO E TURMA! 
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