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 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/06/21 SEMANA: 

15 

14 a 18/06 

PROFESSOR: Erica 
TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA 

PORTUGUESA E CIÊNCIAS 

ENTREGAR: 14/06 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 LÍNGUA PORTUGUESA: LEIA E RESPONDA, NO SEU LIVRO. 

 CIÊNCIAS: LEIA OS TEXTOS E RESPONDA, NO SEU LIVRO 

INTERDISCIPLINAR. 

 

         

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2.021. 

ROTINA 

- LÍNGUA PORTUGUESA, páginas 70, 71, 72 e 73 – 

tonicidade das palavras. 

- INTERDISCIPLINAR, páginas: 208, 209, 210 E 211 – 

Alimentos, muito além da energia.  
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➢ Página 70 

Leia o texto 

 

➢ Página 71 

Para relembrar:  
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➢ Página 72 

Mais que a percepção da acentuação gráfica, é importante que você reconheça na pronúncia a 

tonicidade da sílaba (sílaba tônica). 

Leia primeiro as palavras que estão entre os parênteses. Observe que a sílaba tonica muda o 

significado da frase. 

 

➢ Página 73 

Atividade 3: 

Leia as palavras e observe a sílaba tônica na leitura para chegar a conclusão que: 

- há na predominância de palavras paroxítonas na língua portuguesa e que geralmente não recebem 

o acento gráfico; 

- as palavras proparoxítonas, ao contrário, em menor número, são acentuadas graficamente.  

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

➢ PÁGINA 208 

Observe a imagem e depois responda as questões. Resposta pessoal. 

 

➢ PÁGINA 209 

Leia atentamente o texto. 

Gorduras saturadas, como as encontradas em carnes vermelhas e laticínios, podem se relacionar com 

o aumento do nível de colesterol no sangue. Sabe-se que a incidência de doenças cardiovasculares 

está associada a um alto nível de colesterol. No entanto, alguns tipos de gordura, como as encontradas 

em óleos vegetais, castanhas e peixes, podem reduzir o colesterol, sendo consideradas, portanto, 

gorduras “boas”, além de serem ricas fontes de minerais e vitaminas. 
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➢ PÁGINA 210 

Atividade 2 

Monte o quadro, no seu caderno. 

O problema alimentar descrito no primeiro texto foi a carência de cálcio, e suas consequências foram 

problemas nos ossos e nos dentes, além de câimbras. 

Para a maioria das pessoas, o cálcio costuma ser obtido principalmente do leite e de seus derivados. 

Esteja atento para o fato de que muitas pessoas têm alergia aos laticínios e evitam ingeri-los no dia a 

dia. 

Nesse caso, é indicado suprir a falta de cálcio de outra maneira. 

Já no segundo texto, o problema alimentar mencionado foi a falta de vitamina C, o que levou à 

ocorrência de escorbuto.  

 

➢ PÁGINA 211 

Observe o cartaz com as informações nutricionais, depois preencha o quadro abaixo dos tipos de 

nutrientes. 

Para completar esse quadro, caso não tenha a embalagem em casa, pesquise no google. 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  

 


