
 

 

 

Segunda-feira    22/03/2021  

 

Produção de texto coletivo. 

Hoje vamos fazer uma produção de  texto coletivo.  

Tema: Nossa  Cidade ( Ribeirão Pires) 

 Nesta atividade terá como escriba o professor. 

 ATENÇÃO: aula  via Meet  
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Nome do aluno: Data:22/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 
Componente Curricular: Língua 
Portuguesa  

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em 
meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do 
texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 



 

 

 

 

    Terça-feira    23/03/2021 

 

Hoje faremos um ditado online, sobre a produção de texto coletivo que            

vocês elaboraram com apoio da professora na aula anterior. 

      1.A professora irá ditar algumas frases para você. 

               2. Preste atenção a cada palavra que a professora irá ditar. 

               3.  Fiquem atentos (as) para escrever as palavras corretamente. 

               4.Coloque as pontuações de acordo com o que é solicitado. 
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Nome do aluno: Data:23/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 
Componente Curricular: Língua 
Portuguesa  

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. 
 



 

 

 

 

                Quinta -feira    25/03/2021 

 Faremos hoje a  correção do  DITADO. 

1. Você deverá enviar a foto da escrita das frases do ditado referente ao texto               

coletivo para a professora. 

2. Ela fará a correção pontual. 

3. Posteriormente você receberá a escrita correta do texto para que sejam feitas            

as alterações necessárias. 
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Nome do aluno: Data:25/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 
Componente Curricular: Língua 
Portuguesa  

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para 
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 
 
 



 

 

SEXTA FEIRA 26/03/2021 
1. Para fazer  a leitura do livro, acesse o  link abaixo. 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_4ac
e5218fef74995a77c84b2891621a6.pdf 

 

2.  Após a leitura, registre e responda no caderno as questões abaixo. 
a) Qual o título do livro? 
b)  Quem ilustrou a história? 
c) Quantas páginas tem o livro? 
d) Durante a leitura do diário de Sabrina você encontrará o          

registro que ela fez do” sétimo dia: sobre aulas, celulares e           
tablets.” 

e) E você, o que escreveria sobre o uso dos celulares nas aulas            
online ?   

 

 

4 

Nome do aluno: Data:26/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 
Componente Curricular: Língua 
Portuguesa  

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global. 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_4ace5218fef74995a77c84b2891621a6.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_4ace5218fef74995a77c84b2891621a6.pdf


 

 

 

 

 
ATIVIDADE DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 

 
  

Veja abaixo alguns pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires. 
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Nome do aluno: Data: 24/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 
Componente Curricular: Língua 
Portuguesa  

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a 
cidade e o campo e entre cidades na rede urbana.  
EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço               
geográfico ocupado 
 



 

 

 
 

1. GEOGRAFIA - Dando continuidade na aula da semana anterior em que acessaram os links              
para ver a localização dos pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires, descobrir outros              
pontos  turísticos da cidade  e  fazer um cartão postal. 

Na aula de hoje faremos aula via Meet para conversarmos e observarmos os endereços               
descritos nos cartões postais 
 

2. HISTÓRIA - Continuidade da aula da semana passada,você deverá trazer para aula um                
cartão postal para que possamos trocar informações, você um breve relato da história do ponto               
turístico da cidade de escolheu e após faremos a troca virtual dos cartões postais. Após apresentar                
para os amigos, enviará para o número WhatsApp. 
           Aula online via Meet. 

 
 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 
 
  

Veja abaixo alguns pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires. 
 
 
 
 

 

SEGUNDA -FEIRA 22/03/2021 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA  
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Escola: “COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE” 

Nome do aluno: Data:22/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 

Componente Curricular: Matemática  Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: 
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais            
e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias           
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
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Atenção: Hoje teremos aula via Meet  

  

 

 

 

 

 

 

 QUARTA-FEIRA 24 /03/2021 
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Nome do aluno: Data:24/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 

Componente Curricular: Matemática  Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: 
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números 
naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
 
 
 



 

 

 

 

 

1. Atenção: Hoje teremos aula via Meet 
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 QUINTA-FEIRA 25 /03/2021 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 
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Nome do aluno: Data:25/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 

Componente Curricular: Matemática  Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: 
(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. 
 
 



 

 

3. Você deverá fazer um uma reta em uma folha de sulfite ou na folha               

no caderno de desenho como o esquema apresentado abaixo. Pesquise          
com seus familiares os principais fatos que aconteceram na sua infância a            

cada ano. Depois que você fizer o esquema abaixo, represente através de            
desenho ou de frases cada fato ocorrido em cada idade. 
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SEXTA-FEIRA 26 /03/2021 

 

Para realizar a atividade de hoje você precisará de uma régua, fita            
métrica,ou qualquer outro instrumento de medida de comprimento que         
você tenha na sua casa. 

  Você deverá medir  o que se pede e registrar no caderno. 

1.  Sua altura _______________ 
2. Altura de um adulto da sua casa_____________ 
3.  uma caneta ____________ 
4. uma caixa de sapato ___________ 
5. seu caderno ______________ 
6. altura da cadeira _____________ 
7. largura da porta _____________ 
8. borracha _______________ 
9. largura da televisão _______________ 

     10.altura da geladeira ______________ 
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Nome do aluno: Data:26/03/2021 
Semana: 4 

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B 

Componente Curricular: Matemática  Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA 
PROFESSORA  

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: 
(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. 
 
 


