
Nome do aluno: Data: 19 à 23 de julho
Semana: 18

Professoras: Sara e Lenilda Turma: 5 ANO A e B
Componente Curricular: Língua
Portuguesa

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades: (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da
vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas
mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.

Atividade de Língua Portuguesa
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Nome do aluno: Data: 19 a 23 de julho
Semana: 18

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

Componente Curricular: Matemática Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades: (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.
(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o
princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao
se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção,
por meio de diagramas de árvore ou por tabelas.

Hoje você irá fazer alguns desafios matemáticos que envolvem cálculos de medida
de comprimento e de massa.

1. Na página 71 do livro de matemática observe os valores das
medidas de massa dos quadros que estão na lateral do exercício 1
para responder  cada item dos exercícios 1, 2 e 3.

2. Na página 72, observe atentamente os preços dos produtos que
estão registrados nos cartazes para responder o enunciado dos
exercícios.
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COMBINAÇÕES

1. Acesse o link a seguir para aprender mais um pouco sobre análise das
combinações https://youtu.be/cXRyCP6ZjNU.

2. Abra o livro de matemática na página 73, leia o primeiro parágrafo, observe
as imagens que contém os esquemas de combinações e responda  os
exercícios 1 e 2.
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