
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
NOME DO ALUNO: DATA: 21/05/21

SEMANA: 11
17 a 21/05PROFESSOR:Erica

TURMA: 5º ANO A

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA,

MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA

ENTREGAR: 21/05 enviar fotocópia para o

whatsapp da professora.

⇒ COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO

⇒ GEOGRAFIA: LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES, NO SEU LIVRO

INTERDISCIPLINAR.

⇒ MATEMÁTICA: LEIA AS SITUAÇÕES-PROBLEMA COM MUITA ATENÇÃO

E RESPONDA NO SEU LIVRO.
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ORIENTAÇÕES

(NÃO É NECESSÁRIO COPIAR)

GEOGRAFIA

⇒ PÁGINA 46:

Leia o texto e responda as questões.

⇒ PÁGINA 47:

Nas representações urbanas, tema central deste capítulo, serão vistas as transformações nos espaços
urbanos e alguns problemas decorrentes do crescimento desordenado.

Lembrando que o município abrange a cidade e o campo. Geralmente, o município tem a zona
urbana e a zona rural.

Atividade 1: Observe as imagens com muita atenção. O que está de diferente na fotografia tirada em
1.952 com a fotografia tirada em 2.017? Escreva aí...

Atividade 2: não precisa responder.

⇒ PÁGINA 48

O município do Recife tem mais de 1.500.000 habitantes e a região metropolitana do Recife tem

4.000.000 habitantes aproximadamente.

A verticalização é um processo característico dos grandes centros urbanos, que permite que em

uma parcela menor de terreno sejam construídas múltiplas moradias ou salas para os prestadores de

serviços (consultórios médicos, escritórios, etc). Na maioria das situações ocorre a valorização

imobiliária. Um prédio é mais lucrativo para o construtor, além de geralmente, valorizar o bairro em

que se encontra.

Em meados do século XX, as transformações das paisagens se intensificaram.

Você sabe qual a diferença entre município e cidade? O município é uma divisão legalmente

realizada de um território. São as várias partes que compõem um mesmo estado. ... A cidade é a

área urbana de um município, e não qualquer área urbanizada, mas sim aquela delimitada por um

perímetro urbano, que também é legalmente estabelecido e separa a cidade do campo.

*******************************************************************************
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MATEMÁTICA

⇒ PÁGINA 62

Leia com muita atenção cada situação problema.

*******************************************************************************

LEITURA SEMANAL:

ACESSE O LINK:

https://www.baixelivros.com.br/didatico/orientacoes-turma-da-monica

SOCIOEMOCIONAL:

JUNTE-SE COM A FAMÍLIA PARA JOGAR: “JOGO DA VIAGEM”

LIVRO DE MATEMÁTICA, PÁGINA 63. Siga as orientações do jogo e bom divertimento!

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO
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