
ESCOLA MUNICIPAL  COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE
Nome do aluno: Semana 9
Professoras: Sara e Lenilda Data:06/05/2021

Quinta-feira
Turma: 5º
ano A e B

Componente Curricular: Matemática  e Língua
Portuguesa

Entrega:diariamente através do
WhatsApp

Quinta-feira 06/05/2021

ATIVIDADE  DE MATEMÁTICA

1. Para realizar os exercícios da página 42 do livro de

matemática, você deverá ficar atento(a) nos dados apresentados

na tabela, pois ela apresenta dados importantes sobre a

população de cada estado da região Sudeste do Brasil.

2. Leia com atenção os enunciados dos exercícios para responder às questões da

página.

Na página 43 , há informações sobre o Cristo Redentor, que é um
importante ponto turístico localizado na cidade do Rio de Janeiro.

3. Leia atentamente o texto  e responda as questões.

Quer saber mais sobre o Cristo Redentor do Rio de Janeiro que é

considerado uma das 7 maravilhas do mundo?

Acesse o link https://youtu.be/VFD7gX6Atv4
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https://youtu.be/VFD7gX6Atv4


ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. FAÇA A LEITURA DA REPORTAGEM ABAIXO.

Campanha inédita pelo desarmamento infantil é levada a alunos de São
Paulo

SÃO PAULO - Crianças da periferia de São Paulo estão trocando armas de brinquedo por

revistas da Turma da Mônica. Em dois dias, a campanha “desarmamento infantil”, do Instituto Sou da

Paz, recolheu 1.643 armas de brinquedo em postos escolares de M’Boi Mirim, na Zona Sul. Os

organizadores tiveram uma surpresa: as próprias crianças decidiram entregar aos agentes que fazem

parte da mobilização o que consideraram tão ou mais “perigoso” do que um revólver de plástico: DVDs

com jogos violentos. Até terça-feira, foram descartados 2.154 jogos.

A campanha é coordenada pelo instituto, com a participação da PM, da Guarda Civil

Metropolitana e da Subprefeitura de M'Boi Mirim. O movimento de sensibilização das crianças para

uma cultura de paz é feito em 130 escolas da região, que já foi considerada uma das mais violentas de

São Paulo, mas onde os índices de criminalidade têm caído.

A mobilização vai até sexta-feira. Artistas plásticos foram chamados para dar um novo

significado aos brinquedos recolhidos, usando o material em instalações de arte. A ideia de entregar os

DVDs de jogos violentos partiu das crianças, segundo a assessoria do Sou da Paz. A iniciativa de

desarmamento infantil é inédita e faz parte de um plano de controle de armas elaborado pelo instituto.

A entidade criou um blog para que pais e crianças se manifestem sobre o desarmamento infantil.

2. Após a leitura, faça uma história em quadrinhos com o tema ( Troque sua arma de brinquedo
por um livro infantil).

BOM ESTUDO!
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