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Terça-feira 
 

     Língua Portuguesa 
 
 
 
   

Linguagem e construção do texto 
 

 
 

Pensando na estrutura ou aspectos relacionados 
a uma reportagem, vamos responder algumas 

questões, no decorrer dessa aula. 
 

 O que podemos observar como características 
ou recursos de um texto jornalístico que torna ele 
diferente dos demais gêneros textuais 
apresentados? 
 

 Onde podemos encontrar esse tipo de texto? 
 

 

 Qual público é seu  público alvo ou que leitor tem 
interesse nesse gênero textual? 

 
 

Nome do aluno: Semana 23 

Professores: Suelem, Caterini, Sheila/Felipe e Ana 
Carolina 

Data: 24/08/2021 Turma: 5° ano: A, B, C e D 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega:  Envio das páginas 152 e 153 via e-mail ou 
WhatsApp. 

 
 

Ápis- Língua Portuguesa 
 

Converse com a professora e seus colegas e realize as questões do livro conforme 
orientação. 

 
Linguagem e construção do texto 

 
Recursos empregados na reportagem 

 
Pg. 154 a 156 
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Nome do aluno: Semana 23 

Professor: Suelem, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: 24/08/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Ciências Entrega: foto da atividade realizada via e-mail. 
5º A aprendendoemcasacr5a@gmail.com Profª Suelem 

  5º B aprendendoemcasacr51b@gmail.com Profª Caterini  
5º C aprendendoemcasacr5c@gmail.com Profª Sheila 
5º  D aprendendoemcasacr5d@gmail.com Profª Ana Carolina 

Ciências      Terça-feira 
 

Energia para viver 
A energia que consumimos vem dos alimentos que ingerimos. 

O Consumo de energia por uma pessoa adulta na forma de alimentos é de 
aproximadamente 2000 kcal por dia.  

 
Livro Ápis Interdisciplinar páginas 199, 200 e 201.  

 
 

 Leia com atenção o texto “Energia para viver” da página 199; 

 Observe ilustrações da página 200 e numere-as de acordo com 

o gasto de energia de cada atividade. Troque ideia com os 

colegas e a professora. 

 Analise o gráfico “Consumo de energia de diferentes atividades” 
para completar a tirinha e a tabela da página 201. 
 
 
 
 

 
 
 

Boa atividade!!! 
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