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ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/03/21 
SEMANA: 02 

08 A 12/03 
PROFESSOR: Erica 

TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA 

PORTUGUESA e GEOGRAFIA 

ENTREGAR: 08/03 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE 0 CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO; 

 DEPOIS LEIA E RESPONDA, NO SEU LIVRO: 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 

SEGUNDA-FEIRA, 08 DE MARÇO DE 2021. 

 

ROTINA: 

✓ Língua Portuguesa (PNLD), páginas 10, 11, 12 e 13 – Leitura (introdução de 

diversidade de gêneros textuais); 

✓ Geografia (PNLD): páginas 10, 11, 12, 13 e 14 – Leitura e interpretação do texto 

(O formato e as representação da Terra). 

 

 

(NÃO COPIE as orientações no seu caderno, apenas leia atentamente, antes de 

começar as atividades nos livros). 
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Página 10 

 

 

 

                                               

 

Página 11 

            

 

Leia atentamente os textos e 

observe as ilustrações presentes 

nas páginas. Os elementos visuais 

saem das páginas dos livros e 

remetem as histórias. Você se 

lembra dos contos clássicos 

infantis? 

 

Leia em voz alta. Depois observe os 

detalhes da imagem: viagem, balão 

em forma de globo terrestre, olhos 

arregalados, uso da tecnologia para 

enxergar mais longe e o prazer do 

voo da descoberta.  
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Na leitura da tirinha observe o que 

acontece na sequência de 

quadros. Perceba a importância 

da curiosidade para impulsionar a 

descobrir coisas novas no dia a 

dia, afinal, o monstro ficou curioso 

para saber o final da história. 

 

Na página 13 temos a linguagem visual. 

O recurso que o artista utilizou para 

mostrar o que todo mundo conhece: o 

jogo entre cores e as formas 

geométricas para compor a imagem. 

Logo abaixo, tem uma leitura do poema 

onde mostra um jeito novo de dizer o 

que quer, por exemplo, o uso repetido 

dos termos tudo e todas, dando uma 

proximidade de sentido entre essas 

palavras. 
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PÁGINA 10 

• Leia o poema em voz alta e entonação; 

PÁGINA 11 

• Nessa página você observará que o planeta Terra é uma esfera. E é composto por oceanos e 

continentes. 

 

 

PÁGINA 12, 13 e 14: 

• Trata-se de realizar a passagem do TRIDIMENSIONAL (globo terrestre) para o 

BIDIMENSIONAL (planisfério = plano) – etapa básica para alfabetização cartográfica. 

 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO! 😊 

- OCEANO: Vasta extensão de água salgada que cobre três 

quartos da Terra; mar. 

- CONTINENTE:  São grandes extensões de terra emersas, 

limitadas pelas águas de mares e oceanos. Somados os 

seis continentes (África, América, Antártida, Ásia, Europa e 

Oceania) possuem extensão territorial de 149.440.850 

quilômetros quadrados, dimensão que representa 29,1% da 

superfície do planeta. 


