
 

 

ESCOLA MUNICIPALMARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Nome do aluno: Data: 11/05/2021 Semana de: 

10 a 14/05 Professora: Rosemeire Aparecida de Paula Silva Turma: 5º ano A 

Componentes Curriculares:  Língua Portuguesa , 
Matemática e Geografia 

Entregar: Via (fotos ou vídeos), no Whatsapp. 

 

Assista essa vídeo- aula 

https://youtu.be/GPu7OQvUdwM 

Texto Informativo 

ATIVIDADES NO LIVRO ÁPIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Texto informativo 

Leitura:  Um gigante com medo de abelhas! 

Compreensão do texto 

 

 

ATIVIDADE NO NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA 
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As bolas de frescobol 

Usando o esquema 

Outro registro para uma divisão 

Divisões por 10, por 100 e por 1000 

https://youtu.be/GPu7OQvUdwM


 

 

GEOGRAFIA 

Trabalho e Inovação Tecnológica 

 Agropecuária  extensiva e intensiva vamos conhecer as diferenças existentes entre agropecuária extensiva e 

intensiva! 

 Segundo o Mestre em Geografia Rodolfo Alves Pena a agropecuária é uma das principais atividades 

econômicas da atualidade e, ao lado do extrativismo mineral e vegetal, compõe quase que a totalidade das 

práticas sociais do meio rural. Os seus métodos e sistemas, no entanto, apresentam-se de formas diferentes 

conforme o nível de desenvolvimento tecnológico dos lugares e das condições das pessoas que realizam essa 

importante atividade. A agropecuária extensiva é praticada através de técnicas mais tradicionais e com baixo 

teor tecnológico. Na agricultura, ela já apresenta uma produção com baixos investimentos em com o emprego 

de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela é realizada de forma em que os gados são 

criados soltos, dessa forma ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de criação de gado em agropecuária extensiva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agropecuária Intensiva 

 

Observe que nas regiões modernizadas e industrializadas, o emprego de alta tecnologia da agropecuária 

intensiva é mais comum, pois inclui a utilização de equipamentos modernos, melhorias genéticas, uso de 

satélites e muitos outros recursos. Concluímos que agropecuária intensiva ocorre de maneira oposta da 

agropecuária extensiva ou seja, empregam-se avançados recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor 

necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. A necessidade de 

ocupação de terras é menor, embora ela seja mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é 

bastante elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de leite em agropecuária intensiva, com recursos tecnológicos e confinamento 

 

 - 

Complete a que tipo de agropecuária cada afirmativa se refere: 

 Extensiva ou Intensiva 

1- É caracterizada pela utilização de métodos tradicionais. Agropecuária _____________________                             

2- Utiliza poucos recursos tecnológicos. Agropecuária ___________________________________ 

3-Os animais são criados soltos.. Agropecuária ________________________________________ 

 4- Utiliza recursos tecnológicos. Agropecuária _________________________________________ 

 



 

 

 

5- Observa as imagens 01 agropecuária extensiva e 02 agropecuária intensiva: 

 

 

 

    - Marque de acordo com cada imagem, verificando se as afirmativas se referem a imagem 1 ou 2. 

 

A- ( ) Utiliza métodos avançados para aumentar a produtividade. 

 B- ( ) Os animais são criados preso 

        C- ( ) Produção com baixos investimentos 

        D- ( ) Praticada em áreas menos desenvolvidas 

        E- ( ) Geralmente, apresenta alta produtividade  


