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 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

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

16 

21 a 25/06 

PROFESSOR: Erica 
TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA 

PORTUGUESA E CIÊNCIAS 

ENTREGAR: 21/06 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, 21 DE JUNHO DE 2.021. 

 

ROTINA 

- LÍNGUA PORTUGUESA, páginas 78 a 83 – texto: gênero 

informativo e interpretação. 

- CIÊNCIAS, páginas: 212 e 213 – “Por uma alimentação mais 

saudável”. 
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➢ Página 78 e 79 

Gênero: texto informativo 

Os textos informativos apresentam ao público em geral informações sobre determinados assuntos. 

A função social dos textos desse gênero é informar o leitor por meio de sequências expositivas e 

descritivas, com linguagem clara, objetiva e direta. 

Nesta Unidade serão apresentadas diferentes formas de tratamento da informação para que você 

compare os textos pelos contextos de produção específicos do gênero e seus respectivos suportes 

(revistas, livros, sites, dicionários e enciclopédia). Observe que os textos combinados com imagens 

são multimodais. 

Texto multimodal: Os textos multimodais são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de 

formas linguísticas, a composição da linguagem verbal e não verbal com o objetivo de proporcionar 

uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. 

 

➢ Página 80 

Atividades 1, 2 e 3 

Localize as informações objetivamente, ou seja, estão explícitas no texto. 

 

➢ Página 81 

Atividade 4: Tem duas opções corretas. 

Atividade 5: A resposta é pessoal. Relacione as informações expressas em três medidas: o número de 

horas dedicado à alimentação, o volume de alimento que o elefante ingere e o peso do excremento. 

Trata-se do desenvolvimento da habilidade de fazer relações de causa-consequencia que não 

aparecem de modo explícito no texto. 

 

➢ Página 82 e 83 
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Leia com atenção o enunciado, observe as figuras e depois responda as questões. 

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

➢ PÁGINA 212 

A pirâmide alimentar apresentada nesta página e na próxima foi adaptada à realidade da população 

brasileira. Orienta o consumo energético médio diário de 2.000 kcal (calorias), distribuídos em 6 

refeições ao longo do dia. Recomenda-se ainda, a prática de atividade física por no mínimo 30 

minutos diários. 

 

➢ PÁGINA 213 

Complete as lacunas com base no texto da página anterior. Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  

 

Alimentos de origem 

vegetal 

 

Cereais, batata, 

mandioca 

Legumes, verduras 

frutas 


