
Nome do aluno: Data:
Semana: 9

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

Componente Curricular: Matemática Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades:

EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA

1. Acesse o link abaixo  sobre valor absoluto e valor relativo.

https://youtu.be/YWrYWUpoS2Y

2. Observe os números:

2356 3014 12837

Em todos números acima o algarismo 3 está presente,porém, seu valor é diferente

em cada um dos números.

No número 2356  o
algarismo 3 vale 300

No número 30147  o
algarismo 3 vale 3000.

No número 128379 o
algarismo 3 vale 30.
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3. Copie e resolva no caderno o exercício abaixo

Complete o quadro abaixo dando os valores absolutos e relativos dos algarismos

sublinhados.

NÚMERO VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

487 4 400

6032

1279

4938

5.063

5323

2



3



Nome do aluno: Data:
Semana: 9

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

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades:(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em blogs
argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções
dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(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.

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia e responda “ o que é, o que é?”

a. Qual é a jóia usada no dedo?________________________________________

b.Qual  é o jogo que tem 11 jogadores de cada lado?________________________

c.O que é usado pelo pintor para espalhar tinta que se inicia com a letra
P?________________________________________________________________

d. Desce em pé e corre deitado?_______________________________________

e. Tem coroa, mas não é rei ( nome de uma fruta)_________________________
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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 um desenho com o tema “ troque uma arma de brinquedo por um livro”
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3. faça uma frase sobre o tema.

_____________________________________________________________

1. Acesse o link  do vídeo da boneca Emília de Monteiro Lobato
https://youtu.be/C0RezMD7shs

2. Agora escreva em seu caderno 3 frases  sobre a   boneca Emília .

1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________
__________________________________________________________________

BOM ESTUDO!
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