
ESCOLA MUNICIPAL Profª Lavínia de Figueiredo Arnoni
Nome do aluno: Semana 27
Professor: Rose, Madalena e Ilza Data:21/09//2021 Turma: 5ºs anos
Componente Curricular: Língua Portuguesa Entregar devolutiva no classroom
Bom dia. Livro didático Ápis página 131.

1- Leia o texto abaixo

Desculpa?
Fabiana Gutierrez

Quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpa?

Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando
admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não
fazemos algo errado intencionalmente. E, mesmo se fazemos, sempre é tempo de corrigir. Uma
pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se
desculpam pelos seus erros acabam melhorando sua imagem. Justamente o contrário do que
pensamos, já que associamos "desculpas" a "erro” e, consequentemente, a "fraqueza". Isso porque
o ato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformação e aprendizado. [...]

Fabiana Gutierrez. Jornal JOCA, n. 78, jun. 2016. Seção Comportamento, p. 6.

2- Leia a charge e reflita sobre o acontecimento.

a) Depois de ter lido o texto 1 e 2. Qual o

assunto em comum?

____________________________________

b) Qual texto que o indivíduo está errado e

não admite? Por quê? _________________

____________________________________

____________________________________



FIQUE SABENDO
O que é a Lei Seca no Brasil?

O condutor que for abordado e soprar o bafômetro com resultado acima do limite tolerado na lei

seca 2021, será punido segundo o artigo 165 do código de trânsito brasileiro.

Se o motorista se recusar a fazer o teste também pode ser autuado segundo o

artigo 165-a do CTB. As punições para ambos são: Multa de R$2.934, 70. Suspensão por 12

meses do direito de conduzir veículos automotores. Com reincidência no período de um ano a

multa é dobrada para R$5.869,40.

Além disso, se na situação do flagrante expôs terceiros a potencial dano, o motorista pode ser

enquadrado pelo agente fiscalizador no artigo 306 do CTB, que configura crimes de trânsito, neste

caso a punição é de:

● Prisão de 6 meses a três anos. Multa. Suspensão da CNH ou proibição de dirigir qualquer

veículo automóvel.

Os condutores que cometem homicídio ao dirigir embriagados têm pena maior, de cinco a oito anos

de prisão.

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93536/lei-do-%C3%A1lcool-lei-11705-08
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93536/lei-do-%C3%A1lcool-lei-11705-08
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606930/artigo-165-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606930/artigo-165-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588486/artigo-306-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97


ESCOLA MUNICIPAL Profª Lavínia de Figueiredo Arnoni
Nome do aluno: Semana 27
Professor: Rose, Ilza e Madalena Data:21/09/2021 Turma: 5ºs anos
Componente Curricular:  Matemática Entregar devolutiva no classroom
Bom dia!!! FIQUE SABENDO
Acompanhe dados referente às consequências das infrações desta importante lei de Trânsito pelo gráfico da
reportagem “Um em cada dez paulistas envolvidos em acidentes de trânsito por embriaguez morre em SP”,
publicado em 24 de setembro de 2020 pela Tribuna de Jundiaí.

Assista ao vídeo da Campanha do Detran Paraná:

https://youtu.be/WWIb7RU7A2o

Agora abra o livro Nosso Livro de Matemática na página 158,leia com atenção sobre as
compras da família, e responda:
1- Em sua opinião, como o marido de Dona Regina irá levar as compras para casa? Dê
ônibus, de trem? à pé? de bicicleta? _________________________, pois é sempre bom

https://youtu.be/WWIb7RU7A2o


saber qual é o meio de transporte que será utilizado e perceber quais as Leis de Trânsito
deverão ser obedecidas.
Por fim, responda as questões do livro, tire uma foto bem nítida de suas atividades e envie
pelo classroom.



ESCOLA MUNICIPAL Profª Lavínia de Figueiredo Arnoni
Nome do aluno: Semana 27
Professor: Rose, Ilza e Madalena Data:21/09/2021 Turma: 5ºs anos
Componente Curricular:  História Entregar devolutiva no classroom
Bom dia!

Essa semana estamos aprendendo um pouco mais sobre o TRÂNSITO. Conduzir-se bem no
trânsito é uma questão de cidadania consciente e é através da educação que se consegue essa
meta.

O homem é a peça de maior importância no sistema de trânsito e a maior fonte de acidentes. Como
participante ativo do trânsito e usuário da via pública, temos o pedestre, o ciclista, o motociclista e
os motoristas de diversas categorias. O trânsito é um movimento social.

Hoje vamos iniciar um novo capítulo do livro interdisciplinar Ápis. LUTAR PELA CIDADANIA na
página 118.

Abra o link e veja essa canção do Arnaldo Antunes e Palavra Cantada.

https://youtu.be/GWwqdesGH0c

Agora faça a página 118, responda às questões 1 e 2, tire uma boa foto e envie no classroom.

https://youtu.be/GWwqdesGH0c


SAIBA MAIS

Na letra da música o cantor cita alguns meios de transporte (bicicleta, skate, avião), hoje é muito
comum ver nas ruas crianças e adultos andando de skate e bicicleta, mas você sabia que todos
precisam saber as regras de trânsito? Elas são muito importantes e nos ajudam a andar em
segurança.

Acesse o link abaixo e assista o vídeo, embora infantil reforça as regras de maneira consciente.

https://www.youtube.com/watch?v=bncxueTIFbA

https://www.youtube.com/watch?v=bncxueTIFbA

