
 

1 
 

 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/05/21 
SEMANA: 10 

10 a 14/05 
PROFESSOR: Erica 

TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA 

PORTUGUESA E CIÊNCIAS 

ENTREGAR: 10/05 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 LÍNGUA PORTUGUESA: COPIE E RESPONDA, NO SEU 

CADERNO. 

 CIÊNCIAS: LEIA OS TEXTOS E RESPONDA, NO SEU LIVRO 

INTERDISCIPLINAR 

 

Escola Municipal João Midolla. 

Segunda-feira, 10 de maio de 2.021. 

ROTINA: 

- LÍNGUA PORTUGUESA: substantivo 
concreto e abstrato; 

- CIÊNCIAS (PNLD), páginas: 199, 200 e 201 – 
“Energia para viver”. 
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Vamos exercitar: 

1) Faça um X na resposta correta: 
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2) Copie o texto e depois responda: 
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*********************************************************** 

 PÁGINA 199 

Leia atentamente e com muita calma o texto: “Energia para viver”. 

 

 PÁGINA 200 

Nas ilustrações, observe o que gasta mais energia e numere. Faça numa ordem crescente. Exemplo: 

de todas as figuras, o que gasta menos energia? E a figura da criança dormindo, certo? Então, você 

escreverá o número 1. Em seguida, qual figura que gasta menos energia? É a criança assistindo TV, 

então escreva o número 2. E assim sucessivamente. 

Observe o gráfico da página 201 para preencher corretamente. 
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 PÁGINA 201 

Os dados de gastos energéticos apresentados no gráfico são valores para pessoas com cerca de 60 

quilos (kg). Esteja atento para o fato de que os valores apresentados são aproximados, e há variações 

dependendo do grau de esforço físico e do metabolismo de cada pessoa. 

Para responder o item a: 

• Fazer a lição de casa: 108 kcal em uma hora de atividade; tempo de duração: 1 hora; gasto 

energético total: 108 kcal. 

• Andar de bicicleta: 480 kcal em uma hora de atividade; tempo de duração: 30 minutos; gasto 

energético total: 240 kcal. 

• Jogar futebol: 420 kcal em uma hora de atividade; tempo de duração: 1 hora; gasto energético 

total: 420 kcal. 

• Andar de bicicleta: 480 kcal em uma hora de atividade; tempo de duração: 30 mimutos; gasto 

energético total: 240 kcal. 

Para responder o item b: 

Observe o gráfico para preencher a tabela. 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  

 


