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Nome do aluno(a):   Semana 13 

Professoras: Sandra (   ), Alesandra (   ) e Andréa (   ). Data: 31 / 05 / 2021 Turma: 5º (A) (B) (C) 

Componente Curricular: Português/ Matemática Entrega:  07 / 06 / 2021 

Em Português... 

● Meio Ambiente ● Propaganda ● Linguagem verbal ● Linguagem não-verbal 

01ª 

Etapa 

       Na página 180 do livro Ápis de Português encontramos uma propaganda 

interessante, a observem. Em seguida, respondam aos questionamentos 01 e 02 

feitos na página 181 do bloco “Compreensão do texto.” (Produza linhas no próprio 

livro para respondê-las).  

02ª  

Etapa 

       Na página 181 ainda encontramos questionamentos a respeito dessa mesma 

propaganda no bloco “Imagem (na propaganda 1)” onde se faz necessário analisar 

elementos do mesmo tipo de texto). Sendo assim, façam o que é solicitado nos itens 

01, 02 e 03, sempre revisando o registro após escrevê-lo. 

03ª  

Etapa 

       Na página 182 há a continuidade da análise da propaganda, porém mais centrada 

na parte escrita (texto verbal). Desse modo, atentem-se às orientações dadas em cada 

exercício, efetuando as atividades 01, 02 e 03. 

Em Matemática... 

● Meio Ambiente ● Tabela ● Unidades de medida 

01ª 

etapa 

     Na página 124 do livro de Matemática encontramos uma tabela que destacada 

materiais provenientes de uma coleta seletiva. Analisem a tabela e os registros do topo 

da mesma folha para responder as indagações feitas no item 01 (A, B, C e D).   

02ª 

etapa 

     Infelizmente, uma grande quantidade de lixo ainda tem sido produzida pelo ser 

humano nos ambientes em que se encontra. E preciso repensar ações! Sendo assim, 

verifiquem os registros contidos na página 125 e realizem as tarefas 01 e 02.  

03ª 

etapa 

    Preservar o Meio Ambiente é uma necessidade. Logo, grave um vídeo com uma 

dica de preservação com até 15 segundos. O celular deve estar na horizontal e não 

coloque trilha sonora.  

 

 

 


