
Nome do aluno: Data: 14  à 18 de
junho Semana: 15

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e
B

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades:
EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a
finalidade do texto.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
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A atividade de Língua Portuguesa de hoje será um Jogo “SINAIS DE PONTUAÇÃO”
online. Acesse o link abaixo para jogar.

https://wordwall.net/pt/resource/3451094/reconhecimento-dos-sinais-de-pon
tua%c3%a7%c3%a3o/quem-sou-eu-sinais-de

Perseguição no labirinto
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Nome do aluno: Data: 14 à 18 de
junho Semana: 15

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B

Componente Curricular: Matemática Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades:
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais
características do sistema de numeração decimal.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja
representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais cuja
representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo  mental e
algoritmos.
(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA
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1) Jogos de matemática

Acesse o link para jogar
https://wordwall.net/pt/resource/5129211/jogos-de-matem%C3%A1tica

2) Anote no caderno 5 rodadas  do jogo ( perguntas e respostas)
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CURIOSIDADE…..
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Nome do aluno: Data: 14 à 18 de
junho Semana: 15

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B

Componente Curricular: Ciências Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades:
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas
para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida
cotidiana.

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS

O LIXO

Aprendemos que o CONSUMISMO pode significar

comprar mais que o necessário; adquirir produtos

supérfluos, que muitas vezes nem terão utilidade;

acompanhar a ―modaǁ, adquirindo roupas, calçados

e telefones celulares sem necessidade. Muitas dessas

compras são feitas por impulso, sem pensar, por

exemplo, que a quantidade de resíduos aumentará.

E o que     faremos com     tantos     resíduos?!

Com tanto LIXO por aí?

Precisamos entender que pequenas ações geram

importantes resultados na luta para evitar o aumento dos

resíduos, ou seja, o acúmulo de lixo, sem falar na

poluição da água e do ar e a exaustão dos recursos

naturais do mundo.
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Já sabemos que nos dias de hoje, o homem é um
grande acumulador de resíduos, observe a imagem ao
lado..

O Planeta é nosso  e dele  precisamos cuidar!!!

Os 5 Rs mostram-nos como devemos agir para melhorar o meio
ambiente.

QUESTÕES
1. Podemos colaborar com o meio ambiente separando o lixo.Como podemos separar

o lixo corretamente?

R:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. O que é consumismo?

R:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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3. Que consequências o acúmulo de lixo pode provocar no meio ambiente?

R:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Há lixo seco que são recicláveis e lixo úmido não reciclado. abaixo escreva exemplo

de cada um deles.

lixo seco reciclável: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

lixo úmido  não reciclável: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

5.  Pense no seu dia a dia.Como você e sua família podem colocar em prática os  5 Rs ?

Em casa ou na escola você pode:

Repensar:__________________________________________________________________

Reutilizar : __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Reciclar : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Reduzir : __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Recusar: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Nome do aluno: Data:14 à 18 de junho
Semana: 15

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B
Componente Curricular: Geografia e
História

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades:(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais
entre grupos em diferentes territórios.
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.

ATIVIDADE DE  HISTÓRIA E GEOGRAFIA
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Bons estudos!!
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