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Escola: E.M. Comendador Abdalla Chiedde
Nome do aluno: Data:30 de  agosto à 03 de setembro Semana: 24
Professora:  Sara e Lenilda Turma:5ºs anos A e B

Componente Curricular: Matemática Entregar: diariamente via foto whatsapp
ADAPTADAS:

HABILIDADES:(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones)
e analisar, nomear e comparar seus atributos.
(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.

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e

características.

1.Acesse o link e assista o vídeo para entender um pouco mais sobre figuras e

https://youtu.be/pKZrWQAzvT8

2. Abra o livro de matemática nas páginas 106 e 107. Leia

atentamente o enunciado dos exercícios e observe as

imagens para responder às questões de acordo com o que

se pede.
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https://youtu.be/pKZrWQAzvT8


Atividades sobre:

● Medidas de capacidade

●

1. Abra o livro de matemática na página 111. Leia o

primeiro parágrafo da página e a história em quadrinhos.

Para você realizar as atividades desta página, você poderá

pegar um recipiente de medida de capacidade que tenha

na sua casa exemplo ( copo do liquidificador, jarra, copo

de medida), o recipiente coloque água de acordo com o

que é solicitado em cada item e anote as respostas no  livro.

Atividades sobre:

● Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e

características

Durante a  semana você aprendeu  a planificação de algumas caixas.

Hoje você irá fazer uma caixa de origami.

1. Acesse o link abaixo para aprender o passo a passo como fazer a caixinha.

https://youtu.be/V8XWn_psjB0
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https://youtu.be/V8XWn_psjB0


2. Após concluir a caixinha, anote as questões abaixo no caderno e responda:

a) a caixinha que você fez tem:

● Quantos vértices?_____________________________________

● Quantas arestas?_____________________________________

● Quantas faces?______________________________________

● Quantos ângulos?____________________________________
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Escola: E.M. Comendador Abdalla Chiedde

Nome do aluno: Data: 30 de  agosto à 03 de setembro
Semana: 24

Professora:  Sara e Lenilda Turma:5ºs anos A e B

Componente Curricular: Língua
Portuguesa Entregar: diariamente via foto whatsapp

ADAPTADAS:

HABILIDADES:(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema- -grafema regulares,
contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares.

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Ortografia (  esa / eza )

1.  Acesse o link https://youtu.be/LFMuCTv4b3U para relembrar
substantivos  e adjetivos ( esa/eza).
2.Abra o livro de Língua  Portuguesa na página 210, no exercício
1 complete as palavras  com s ou z.

Na questão 2, leia as frases  e pinte as palavras destacadas de
acordo com o que se pede.

No exercício 3, você deverá observar  o exemplo e completar as
frases.
3. Na página 211, para fazer o exercício 4,observe o exemplo e
complete com os substantivos derivados dos adjetivos propostos.

O desafio,  da página 211, você deverá fazer individualmente
seguindo as regras.
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https://youtu.be/LFMuCTv4b3U


Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Adjetivos pátrios

1. Acesse o link https://youtu.be/XOWvpnAFs_E, para aprender
um pouco mais sobre adjetivos pátrios.
2.Abra o livro de Língua Portuguesa na página 212 e leia a
frase do quadro e responda às questões 1, itens  A e B.

Na questão 2 e 3, você deverá ler atentamente o enunciado e
responder individualmente.

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Leitura

1. Para fazer a leitura acesse o link
https://drive.google.com/file/d/1Kd5PU9fjHCUZggD5XoNkGgzukKGVQQJO/view?usp=shar
ing

2. Após a leitura,   copie as questões abaixo no caderno e responda.
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https://youtu.be/XOWvpnAFs_E
https://drive.google.com/file/d/1Kd5PU9fjHCUZggD5XoNkGgzukKGVQQJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kd5PU9fjHCUZggD5XoNkGgzukKGVQQJO/view?usp=sharing


A) Qual o título do livro?
B) Nome do autor?
C) Quantas páginas tem o livro?
D) Quais são os personagens  da história?
E) Qual o assunto da história?
F) Você recomendaria esse livro para alguém? Explique.
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