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Atividade adaptada de Língua Portuguesa 

1) Clique na capa do livro para assistir a um vídeo.     

 

 

2)   
 

 

 

 

 

 

Nome do aluno:  Semana 03 
Professores: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data:  22/03 a 26/03 Turma: 5° ano:  A, B, C e D 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 
A atividade será realizada com orientação em vídeo 
chamada pelo Profº intérprete de libras. 

Entrega: foto da atividade via email: 
5ºano C aprendendoemcasacr5c@gmail.com Profª Sheila 

Música: Seu Lobato 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ou 
E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ou 
Era mu, mu, mu pra cá 
Era mu, mu, mu pra lá 
Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ou 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ou 
E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ou 
Era quá, quá, quá pra cá 
Era quá, quá, quá pra lá 
Era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ou 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ou 
E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ou 
Era miau miau miau pra cá 
Era miau miau miau pra lá 
Era miau miau miau pra todo lado, ia, ia, ou 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ou 
E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ou 
Era au au au pra cá 
Era au au au pra lá 
Era au au au pra todo lado, ia, ia, ou 

Seu Lobato tinha… 
 

 Faça um desenho do sítio 
do Seu Lobato bem 
bonito! 

 Coloque detalhes como 
plantas, animais e o que 
mais você gostar. 

  Pinte com você preferir, 
com lápis, giz ou tinta. 
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 Observe o desenho que você fez do sítio do Seu Lobato e escreva com seu 
alfabeto móvel, depois anote em seu caderno. 

 As cores que voê utilizou no desenho: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 Quais animais você desenhou? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 Escreva algum detalhe que você fez e gostou muito. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 Observe a escrita das palavras e copie em seu caderno a que corresponde 
a figura. 
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Atividade adaptada de Matemática 

 

 Situações problemas. 

1) No sítio do Seu Lobato havia 20 bois, eles foram distribuídos em 4 cercados. Quantos bois foram 

colocados em cada cercado? 

(faça bolinhas representando cada boi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

R:______________________________________________________________________ 

2) Para ir até a cidade Seu Lobato percorre 65km, quantos km ele percorre para ir até a cidade e 

voltar para a fazenda? 

 

 

 

 

      R:_______________________________________________________________________ 

3) Realize as operações em seu caderno. 

a) 125+176= 

b) 468-239= 

c) 3x123= 

d) 26:2= 
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A atividade será realizada com orientação em vídeo 
chamada pelo Profº intérprete de libras. 
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