
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI
Nome do aluno: Semana 22
Professor: Rosemeire, Madalena e Ilza Data:

16/082021
Turma: 5ºs anos

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entregar devolutiva no Classroom

Programa Segue: Atividade de intensificação da aprendizagem
Habilidades: (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz
alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

Bom dia!

Leia o texto com atenção.

O DIA DA VENTANIA

A onça andava louca para devorar o coelho.

Mestre Coelho, que era muito esperto, imaginou um plano para acabar com a
perseguição. Viu que a onça se aproximava e começou o seu planinho. Pegou
o facão e pôs-se a juntar cipós, apressado e ansioso.

A onça achou aquilo muito estranho e perguntou:

- Para que tanto cipó, mestre Coelho?

- Pois não sabe, comadre onça? Acontece que Tupã está furioso com todos os
bichos da floresta e vai mandar um castigo terrível! Logo mais começa o Dia da
Ventania Final!

- Dia da Ventania Final? – espantou-se a onça – o que é isso?

- É que vai ventar como nunca antes ventou no mundo. Vai ventar tanto que
nenhum bicho vai conseguir ficar de pé na terra. Vai tudo pelos ares!

- Que horror! – horrorizou-se a burra da onça. – E o que é que se pode fazer?

_ Quem não for bobo tem de pedir para alguém amarrá-lo bem amarrado numa
árvore bem grossa. Eu estou juntando esses cipós aqui e vou correndo para
casa amarrar todos os meus filhinhos!

A onça estava apavorada:

- Me ajude, amigo coelho! Não quero ser levada pela ventana. Me amarre
primeiro!



- Desculpe, comadre onça, mas não posso. Tenho de ir correndo pra casa e
amarre primeiro!

- Não faça isso comigo, compadre coelho, por favor! Me amarre!

A onça tanto insistiu que o coelho, depois de fingir que recusava, acabou
concordando. Amarrou a danada da onça muito bem amarrada, com uma
porção de cipós, na árvore mais forte da floresta!

E foi feliz para casa, deixando a burra da onça muito bem amarradinha e muito
satisfeita, à espera da ventania que nunca haveria de aparecer...

Pedro Bandeira. O dia da ventania. São
Paulo

_______________________________________________________________

VAMOS COMPREENDER A FÁBULA: Leia com atenção a pergunta e
depois faça a resposta conforme o texto.

1- O coelho elaborou um plano por que um problema com a onça. Qual era
esse problema?

2- Qual era o plano?

3- Segundo o coelho, quem estava furioso com os bichos e o que ia
acontecer?

4- De quantos parágrafos o texto é formado?

5- Qual o sinal de pontuação que inicia o quarto parágrafo? Para que serve?

6- Qual o sinal de pontuação que termina o quarto parágrafo? Para que
serve?

7- O plano do coelho deu certo? Por quê?

8- Dê um outro título para o texto.

9- O texto conta que mestre Coelho era muito esperto e que a onça era
“burra”. Você concorda? Por quê?



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI
Nome do aluno: Semana 22
Professor: Rosemeire, Madalena e Ilza Data:16/08/2021 Turma: 5ºs anos
Componente Curricular: Matemática Entregar devolutiva na Google Classroom

Programa Segue: Atividade de intensificação da aprendizagem
Habilidades: (EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de
dezenas de milhar. (EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais
envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e
algoritmos, além de fazer estimativas do resultado

1- Complete a reta numérica como se pede cada exercício:

2- Resolva os problemas prestando atenção ao que se pede:

a) Ganhei 150 balas. Dei 45 à Maria e 36 para Andreia. Com quantas fiquei?



b) A diretora comprou 300 lápis. Deu 120 para uma professora e 80 para
outra. Com quantos lápis a diretora ficou?

c) Sérgio tem duas centenas de livros e Larissa tem 64 livros a mais que
Sérgio. Quantos livros Larissa têm?

d) Ilza foi passear no sítio da Rose e colheu 1 centena de laranjas, meia
centena de limões e 4 dezenas de bananas. Quantos frutos ela colheu ao
todo?

e) Vovô tem 70 anos. Vovó tem 8 a menos. Quantos anos têm os dois juntos?

BONS ESTUDOS!


