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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Nome do aluno(a):   Semana 28 

Professoras: Jussara (   ), Alesandra (   ) e Andréa (   ). Data: 14 / 10 / 2021 Turma: 5º (A) (B) (C) 

Componente Curricular:  

Português/ Matemática/ Ciências 

Entrega: Sem devolutiva 

Em Português...  

● Receita 

 

01ª 

etapa 

          

           Semana da criança... momento de descontrair um pouco, mas sem se descuidar 

dos estudos! 

        Vamos trabalhar o gênero textual “Receita.” Assistam ao vídeo em que segue 

o link abaixo e conheçam ou reconheçam esse tipo de texto. 

 

                          https://www.youtube.com/watch?v=vrdSV-6Ehmg 

 

Em Ciências... 

● Saúde e nutrição 

 

01ª 

etapa 

             Por que os doces fazem mal à saúde?  Assistam ao vídeo que se segue e 

descubram o motivo pelo qual eles fazem mal à nossa saúde e como podemos comê-

los sem exageros. 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=6phPbJKCOJ4 

        

 Após assistirem ao vídeo e observarem a Pirâmide Alimentar vocês podem ver que 

não estão proibidos de comer doces, só não podem exagerar porque os doces estão 

no topo da Pirâmide e neste local mostram-se os alimentos que devemos consumir em 

menor quantidade. Gostaram de saber disso?  
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Em Matemática... 

● Unidades de medida 

 

01ª 

etapa 

         Vamos revisar as unidades de medida? Para isso, faremos um delicioso 

brigadeiro. Siga a receita que está disponível abaixo e com o auxílio de um adulto, faça 

um delicioso brigadeiro, mas não coma com exageros, hein?!! 

 

Brigadeiro fácil 

Ingredientes 

1/2 medida da caixa ou lata de leite condensado; 

150 g de leite em pó; 

4 colheres de sopa de chocolate em pó; 

1 pacote pequeno (aproximadamente 100g) de granulado do seu gosto, 

Colherezinhas descartáveis e copinhos descartáveis de café. 

 

Modo de fazer 

       Num recipiente fundo derrame o leite condensado. Devagar vá acrescentando o leite 

em pó e misturando. Por último acrescente o chocolate em pó e misture tudo até ficar 

homogêneo. Coloque o brigadeiro nos copinhos e polvilhe o granulado por cima. 

       Está pronto para servir! 

 

Informações 

 

Tempo de preparo: 20min. 

Rendimento: 20 unidades. 

 

 

 

 


