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 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/06/21 SEMANA: 

16 

22 a 25/06 

PROFESSOR: Erica 
TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E 

LÍONGUA PORTUGUESA 

ENTREGAR: 24/06 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 HISTÓRIA: LEIA ATENTAMENTE OS TEXTOS PARA RESPONDER AS 

QUESTÕES, NO LIVRO DE INTERDISCIPLINAR. 

 LÍNGUA PORTUGUESA: LEIA E RESPONDA, NO SEU LIVRO. 

 

         

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 

QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2.021. 

 

ROTINA 

- HISTÓRIA, páginas 98 e 99 – As religiões monoteístas. 

- LÍNGUA PORTUGUESA, páginas 84, 85, 86 e 87 – 

Linguagem e construção do texto informativo. 
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➢ Página 98 

Estas páginas dão continuidade aos temas: processos de formação das culturas e dos povos, 

mecanismos de organização do poder político e o papel das religiões nesse processo. 

O judaísmo foi uma das primeiras religiões monoteístas criadas pelos seres humanos na Antiguidade. 

O judaísmo influenciou outros povos e está na origem de outras religiões monoteístas, como o 

cristianismo e o islamismo, que são as duas religiões com maior número de adeptos no mundo. 

Atividade 1: retome a leitura do capítulo anterior, principalmente em relação à religião egípcia, 

comparando-o ao judaísmo. 

Atividade 2: resposta pessoal. Porém vale destacar a importância do respeito às diferentes religiões e 

crenças. 

 

➢ Página 99 

O povo judeu se espalhou pelo mundo durante séculos, mas não perderam a sua cultura e as suas 

tradições. Em 1948, por resolução da ONU (Organização das Nações Unidas), foi criado o Estado de 

Israel, em território da Ásia, no chamado Oriente Médio, ocupado por árabes, judeus e palestinos, 

dando início a conflitos que perduram até hoje. 

Faça uma visita virtual à cidade de Jerusalém, considerada sagrada por cristãos, judeus e muçulmanos. 

Assista esse vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xQ7cpiOdQ4U 

 

################################################################################ 

➢ PÁGINA 84 

Atividade 1: tem 3 alternativas corretas. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQ7cpiOdQ4U
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➢ PÁGINA 85 

Atividade 2: leia o texto e perceba os termos utilizados nas áreas científicas comparando em textos 

de linguagem usual. 

 

➢ PÁGINA 86 

Atividade 2, item C: faça um x nas alternativas corretas. 

 

➢ PÁGINA 87 

Atividade 3: o nome do elefante está escrito em latim “lexodonta africana”. A forma como esse nome 

foi escrito: apresentam descrições com detalhes; apresentam termos científicos; a linguagem é mais 

planejada, mais formal e os dados podem ser comprovados. 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  

 


