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Nome do aluno: Semana 19

Professor: Rose, Madalena e Ilza Data:26 /07/2021 Turma: 5ºs anos

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entregar devolutiva no Google Classroom

Bom dia. Essa semana vamos utilizar o livro didático Ápis- página 78 a 80 ( escreva no livro e
envie a foto). Caso não esteja com o livro, copie a pergunta no caderno e responda.

Durante essa semana leia o livro - O que me disse o Saci. (está na Biblioteca Virtual -
Folclore) . A leitura feita responderá a atividade da sexta.



Página 79-

Assista o link: https://youtu.be/sDvF49mem6c- Texto informativo

Página 80





ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI

Nome do aluno: Semana 19

Professor: Rose, Madalena e Ilza Data:  26/07/2021 Turma: 5ºs anos

Componente Curricular: Matemática Entregar devolutiva no Google Classroom.

Bom dia!! Hoje as atividades serão realizadas no livro didático de Matemática, na página
54. mas primeiro leia o texto abaixo:

Os dados das Tabelas dizem respeito à população dos estados da Região Centro-Oeste e de
algumas cidades do estado de Mato Grosso, de acordo com a projeção estatística do IBGE para o
ano de 2018 e do Censo 2010. Observe a ilustração do mapa do Brasil que indica a localização e
os três estados dessa região e do Distrito Federal, que não é um estado mais é considerado uma
Unidade da Federação. Agora, faça sua atividade no livro e envie a foto:

O Pantanal se localiza em grande parte do centro-oeste brasileiro e se estende pela Argentina,
Bolívia e Paraguai, onde recebe outras denominações.A porção brasileira está  localizada em partes
dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Essa região foi vítima de grandes
queimadas no ano passado. Entre no link e aprenda o nome de alguns animais presentes nesta
região: https://formulageo.blogspot.com/2021/03/jogue-on-line-quais-animais-estao.html


