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Escola: E.M. Comendador Abdalla Chiedde
Nome do aluno: Data:8 à 10 de setembro

Semana: 25Professora:  Sara e Lenilda Turma:5ºs anos A e B

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

HABILIDADES: (EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

● Identificação e descrição de regularidades em sequências e elaboração de generalizações.

●
Muitas vezes, no dia a dia vamos fazer uma compra e o caixa não tem moedas ou
cédulas para nos dar de troco e precisa solicitar a troca de valores.Ao fazer pagamento,
há pessoas que já “facilitam o troco”.

1. Abra o livro de matemática na página 113, leia o primeiro parágrafo,

depois leia atentamente a questão 1 e responda os itens  A /B.

Na questão 2, você deverá observar os valores da tabela, imagine que

você terá que facilitar o troco utilizando moedas e cédulas e realize as

operações solicitadas.
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Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Identificação e descrição de regularidades em sequências e elaboração de

generalizações.

1. Abra o livro de matemática na página 115. Leia o

primeiro parágrafo e observe a imagem do varal na lousa e

a quantidade de pregadores, depois  resolva os desafios .

2. Na página 117, você também deverá observar a

sequência das imagens e responder às questões 1,2,3 e 4.

Hoje você irá fazer atividades sobre:

● Identificação e descrição de regularidades em sequências e elaboração de

generalizações.

1. Abra o livro de matemática na página 115. Leia o

primeiro parágrafo e observe a imagem do varal na lousa e

a quantidade de pregadores, depois resolva os desafios

A, B ,C.
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Hoje você irá fazer atividade:

● Sudoku

1.Abra o livro de Matemática página 119, leia atentamente as

regras do jogo e preencha o quadro de sudoku.
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Escola: E.M. Comendador Abdalla Chiedde
Nome do aluno: Data: 8 à 10 de setembro Semana: 25
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

1.Abra o livro de Língua  Portuguesa na página 148, para
iniciarmos os estudos sobre reportagem.Faça a leitura sobre
reportagem.
2. Faça a leitura da reportagem  “ Vida indígena” das páginas
148,149 e 150.
3. para responder a questão  1 da página 151 ,observe alguns
pontos destacados na reportagem e complete o quadro da
questão 2.
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