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Língua Portuguesa - Terça-feira 

 
 

Quais são algumas formas que podemos encontrar os  

Textos informativos? 

 
Nas páginas 84 a 86 do livro Ápis – Língua 

Portuguesa, você vai conhecer duas formas de texto 
informativo e fará um comparativo entre elas. 

 
 

 
 
 

 
Mais orientações via Google Meet com a professora! 

 

 
 
 

 
 

Após orientação e conversa sobre o tema 
realize as questões das páginas indicadas 

acima. 

 
  
 

  

Nome do aluno: Semana 15 
Professores: Suelem, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: 15/06/2021 Turma: 5° ano: A, B, C e D 
Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega:  Sem Envio 
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Ciências       Terça-feira 
Em junho comemoramos o dia do Meio ambiente, você sabia que o 

contato com a natureza ajuda a termos uma vida saudável?  

 
Como a natureza pode beneficiar minha saúde? 
Passar um tempo em um ambiente “verde” ou trazer a natureza para o seu 

cotidiano, pode beneficiar tanto o seu bem-estar mental quanto o físico. Por exemplo, 
cultivar alimentos ou cuidar de flores, fazer exercício ao ar livre ou estar perto de 
animais pode ter muitos efeitos positivos, como: 

 melhorar o seu humor 

 reduzir o estresse ou raiva 

 ajudá-lo a “dar um tempo” e se sentir mais relaxado  

 melhorar sua saúde física 

 melhorar sua confiança e autoestima 

 ajudá-lo a ser mais ativo 

Vamos registrar no caderno.  

E. M. Eng. Carlos Rohm I. 
Ribeirão Pires, 15 de junho de 2021. 

                     Ciências 
Todos nós temos diferentes experiências com a natureza e diferentes razões para 
querermos nos conectar mais a ela. Converse com a professora e os colegas e juntos 
façam uma lista. 
Sugestões de atividades com a natureza: 

Boa aula!!! 

Nome do aluno: Semana 13 
Professor: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: 15/06/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 
Componente Curricular: Ciências Entrega: foto da atividade realizada via e-mail. 

5ºano A aprendendoemcasacr5a@gmail.com Profª Maheli 
5º ano B aprendendoemcasacr5b@gmail.com Profª Caterini 
5ºano C aprendendoemcasacr5c@gmail.com Profª Sheila 
5º ano D aprendendoemcasacr5d@gmail.com Profª Ana Carolina 


