
Nome do aluno: Data: 26 a 30 de julho
Semana: 19

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

Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades:(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social,
com base em conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital,
respeitando pontos de vista diferentes
EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

Atividade de Língua Portuguesa

1. Para responder às questões da página 188 do livro de Língua Portuguesa,

você deverá fazer novamente a leitura da propaganda das páginas 180 e

183.Nas duas propagandas exploradas, as imagens ocupam um espaço

grande em relação à parte escrita.Marque um x na resposta correta.

2. Para responder a questão número 4, dê a sua opinião.

3. Aprenda um pouco mais fazendo a leitura sobre o que é slogan. Para

responder a questão 5 copie o slogan usado na propaganda do Dia das

Crianças.

4. A questão 6 você deverá encontrar slogan de propaganda em jornais,

revistas, panfletos de propagandas , recorte e cole o caderno.
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1. Cada propaganda estudada apresentou recursos diferentes para
convencer o leitor. Leia o quadro e complete-o com as
informações sobre a propaganda 2.

2. Na questão 2 dê a sua opinião sobre as propagandas de acordo
com o que é solicitado.

Nome do aluno: Data:26 a 30 de julho
Semana: 19

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

Componente Curricular: Ciências Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades: (EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a
distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS

1. Para responder às questões da página 188 do livro de Língua Portuguesa,

você deverá fazer novamente a leitura da propaganda das páginas 180 e
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183.Nas duas propagandas exploradas, as imagens ocupam um espaço

grande em relação à parte escrita.Marque um x na resposta correta.

2. Para responder a questão número 4, dê a sua opinião.

3. Aprenda um pouco mais fazendo a leitura sobre o que é slogan. Para

responder a questão 5 copie o slogan usado na propaganda do Dia das

Crianças.

4. A questão 6 você deverá encontrar slogan de propaganda em jornais,

revistas, panfletos de propagandas , recorte e cole no caderno.( atividade

individual.
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Nome do aluno: Data: 26 a 30 de julho
Semana: 19

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

Componente Curricular: Matemática Entregar: WHATSAPP PARTICULAR DA
PROFESSORA 

ATIVIDADES ADAPTADAS
Habilidades: (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.
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Observe as operações acima, depois complete a tabela dando
exemplos de   2 números que sejam  múltiplos de:

múltiplos de 2

múltiplos de 4

múltiplos de 5

múltiplos de 6

múltiplos de 7

múltiplos de 8
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