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Escola: E.M. Comendador Abdalla Chiedde
Nome do aluno: Data:09 à 13 de  agosto Semana: 21
Professora:  Sara e Lenilda Turma:5ºs anos A e B

Componente Curricular: Língua
Portuguesa Entregar: diariamente via foto whatsapp

ADAPTADAS:

HABILIDADES: (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.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e
desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
(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.

Segunda-feira 09/08/2021

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Análise  de chances aleatórias

Em situações do dia a dia precisamos analisar as possibilidades de ocorrência de um

evento para decisões sobre o que fazer.

Vamos pensar em um jogo de futebol,para decidir o lado de cada time estará posicionado, é

comum utilizar o lançamento de uma moeda e observar a face que fica voltada para

cima.Quais deles têm maior chance de acontecer ou são igualmente prováveis?

1. Leia atentamente o Poema abaixo e responda as questões.

Atenção: você deverá copiar e responder no caderno.
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Quinta-feira 12/08/2021

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Figuras geométricas planas: características, representações e ângulos.

Hoje daremos continuidade  a atividade sobre sobre mosaicos.

Você já observou a existência de   mosaicos em algum lugar?

Os mosaicos são montagens de fragmentos de materiais como pedras e pastilhas de

vidro com o objetivo de ocupar artisticamente superfícies como planos, pisos paredes.

Agora é com você.

Faça uma pesquisa de imagens de mosaicos, depois crie o seu próprio mosaico

utilizando formas geométricas e pinte. Capriche!!

Atenção: A atividade poderá ser feita em uma folha de sulfite ou no caderno de desenho.

Envie a foto do seu trabalho para a professora.
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Sexta-feira 13/08/2021

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA

QUADRO MULTIPLICADOR.

Acesse o link https://www.coquinhos.com/quadro-multiplicador/play/ para
jogar  e anote no caderno cada operação de multiplicação que você realizou.
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Escola: E.M. Comendador Abdalla Chiedde
Nome do aluno: Data: 09 à 13 de  agosto Semana: 21
Professora:  Sara e Lenilda Turma:5ºs anos A e B

Componente Curricular: Língua
Portuguesa Entregar: diariamente via foto whatsapp

ADAPTADAS:

HABILIDADES: (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos
em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções
dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Propaganda ao ar livre ( Outdoor)

1. Acesse o link https://youtu.be/uzN_wKOcskA sobre
outdoor..

2. Abra o livro de Língua  Portuguesa na página 194 e faça a
leitura dos outdoors .

3. Após a leitura da página 194 você deverá responder as
questões da página 195, itens 1,2 e 3
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Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Propaganda e anúncio

1. Acesse o link https://youtu.be/9BYqxREgIn8 sobre o
gênero textual propaganda e anúncio.

2. Abra o livro de Língua Portuguesa na página 195 , faça a
leitura do anúncio número 1.

3. Na página 196, você deverá fazer a leitura das
propagandas ( 2 e 3), depois responda a questão no final da
página.
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