NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:03/08 /2020
PORTUGUÊSHABILIDADE( EF05LP12,
EF35LP02 e EF35LP04.)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA 03/08/2020
Tema;Procedimento de leitura. / Conhecimentos linguísticos e gramaticais

Compreensão em leitura e estratégia de leitura
OBJETO DE CONHECIMENTO:Inferir uma informação implícita em um texto. /
Processos da variação linguística

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:03/08 /2020
PORTUGUÊSHABILIDADE ( EF05LP12,
EF35LP02 e EF35LP04.)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA -FEIRA 04/08/2020
Tema;Procedimento de leitura. / Conhecimentos linguísticos e gramaticais

Compreensão em leitura e estratégia de leitura
OBJETO DE CONHECIMENTO:Inferir uma informação implícita em um texto. /
Processos da variação linguística

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:03/08 /2020
PORTUGUÊSHABILIDADE ( EF05LP12,
EF35LP02 e EF35LP04.)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUARTA -FEIRA 05/08/2020
Tema;Procedimento de leitura. / Conhecimentos linguísticos e gramaticais

Compreensão em leitura e estratégia de leitura
OBJETO DE CONHECIMENTO:Inferir uma informação implícita em um texto. /
Processos da variação linguística

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:03/08 /2020
PORTUGUÊSHABILIDADE ( EF05LP12,
EF35LP02 e EF35LP04.)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUINTA -FEIRA 06/08/2020
Tema;Procedimento de leitura. / Conhecimentos linguísticos e gramaticais

Compreensão em leitura e estratégia de leitura
OBJETO DE CONHECIMENTO:Inferir uma informação implícita em um texto. /
Processos da variação linguística

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:03/08 /2020
PORTUGUÊSHABILIDADE ( EF35LP29.)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEXTA -FEIRA 07/08/2020
Tema;Produção escrita
OBJETO DE CONHECIMENTO:Produzir com autonomia textos, narrativas
diferenciando primeira e terceira pessoa.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:03/08 /2020
MATEMÁTICAHABILIDADE (EF05MA24)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA 03/08/2020
Tema:interpretar graficos e barra

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA08)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA-FEIRA 03/08/2020
Tema: Problemas: multiplicação e divisão de números racionais cuja representação

decimal é finita por números naturais

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA08)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA-FEIRA 03/08/2020
Tema:Números

Objeto de conhecimento: Problemas: multiplicação e divisão de números racionais
cuja representação decimal é finita por números naturais
Obs: Folha para realizar os exercícios de terça feira. Cortar e colar nesta folha

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA08)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUARTA-FEIRA 04/08/2020
Tema:Números

Objeto do conhecimento: Problemas: multiplicação e divisão de números racionais
cuja representação decimal é finita por números naturais

1) Resolva os problemas:( Não se esqueça da operação e resposta)
a) Cintia efetuou a divisão 64: 3 e Maísa fez 56:5. Qual delas obteve o menor quociente?

R:_______________________________________________________________
b) Ana Clara irá dividir 490 livros em 14 prateleiras em sua casa. Quantos livros irá colocar em
cada prateleira?

R:_______________________________________________________________
c) Para realizar uma gincana, as organizadoras Lívia e Isabela irão dividir 420 pessoas em 6
grupos. Quantas pessoas ficarão em cada grupo?

R:_______________________________________________________________
d) João Pedro e Arthur receberam uma encomenda de 2.448 livros. Eles têm que enviar esta
encomenda pelo correio, porém cada caixa comporta apenas 9 livros. Quantas caixas serão
necessárias para enviar todos os livros?

R:_______________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA08)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUINTA-FEIRA 05/08/2020
Tema: Números

Objeto do conhecimento: Problemas: multiplicação e divisão de números racionais
cuja representação decimal é finita por números naturais

Observe o cardápio de um restaurante e responda:
Almoço
Marmitex

12,00

Comercial

10,00

Executivo

15,00

Self service por Kg

13,00

Bebidas
Refrigerante 600ml

6,00

Água

3,00

Suco

4,00

Refrigerante lata

4,50

a) Qual é o almoço mais caro?
R: _______________________________________________________________________________________
b) Qual é a opção de almoço mais barato?
R:________________________________________________________________________________________
c) Qual é a bebida mais cara?
R: ________________________________________________________________________________________
d) Márcia escolheu almoçar no self service, meu prato pesou 500 gramas e peguei também 1 refrigerante
em lata. Quanto ficou minha conta?
R: _________________________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
CIÊNCIASHABILIDADE(EF05CI01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA 03/08/2020
Tema: Materia e energia

Objeto do conhecimento: Propriedades físicas dos materiais

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
GEOGRAFIAHABILIDADE(EF05GE02)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA-FEIRA 04/08/2020
Tema:O sujeito e seu lugar no mundo

Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e
desigualdades sociais

Orientação e localização por meio dos paralelos e dos meridianos
Para facilitar a localização de qualquer ponto na superfície da
Terra, foram criadas linhas que recebem o nome de paralelos e
meridianos. Essas linhas não existem na realidade, elas
aparecem nos mapas e nos globos terrestres para localizar os
lugares. Por isso, são chamadas linhas imaginárias.
Os meridianos
Os meridianos são linhas imaginarias traçadas de um polo a
outro nas representações da superfície terrestre.
O meridiano de Greenwich é o principal meridiano terrestre.
Ele divide a Terra em duas partes iguais, chamadas hemisfério
Ocidental e hemisfério Oriental

Meridiano de Greenwich
É o único meridiano que recebe nome especial. Esse meridiano passa pela antiga
sede do Observatório Real de Greenwich, localizado nos arredores da cidade de
Londres, na Inglaterra.
No pátio desse observatório existe uma linha traçada no chão, que indica a divisão exata
entre os hemisférios Oriental e
Ocidental da Terra. Pessoas que
visitam esse lugar costumam ficar
sobre essa linha pisando nos dois
hemisférios ao mesmo tempo.

Atividades

Planisfério ao lado
representa a superfície terrestre,
dividida em hemisfério Ocidental e
hemisfério Oriental pelo Meridiano
de Greenwich. Observe-o.
1 ) Observando o mapa, responda:
a ) Em qual dos hemisférios representados no mapa o território brasileiro está localizado ?
R: ________________________________________________________________________
b ) Qual das cidades mostradas no mapa está mais próxima do Meridiano de Greenwich?
________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
HISTÓRIA-

HABILIDADE(EF05HI01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUARTA-FEIRA 05/08/2020
Tema:Unidade temática: Registros da história: linguagens e culturas

Objeto do conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças
sociais, culturais e históricas

Registros de memória: cultura material:
Os objetos do passado que foram
preservados nos ajudam a compreender
aspectos da vida cotidiana de vários
povos. Objetos variados, como itens de
vestuários e enfeites, recipientes de uso
cotidiano
ou
religioso,
construções
públicas e moradias, instrumentos de caça
ou festivos podem fornecer informações
sobre o modo de vida em outros tempos e
espaços e fazem parte da memória de um
povo.
Dá-se o nome de cultura material ao
conjunto de objetos que dão significados
às vidas das pessoas em diferentes momentos da história, conferindo-lhes identidade.
Elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados pelos povos. Vejamos
um exemplo: na cultura material dos antigos egípcios existem muitas representações de gatos
porque esses animais eram considerados sagrados, tendo alguns até sido mumificados.
Considerado uma divindade, o gato representava a fertilidade. A representação do gato como
um símbolo religioso pode ser explicada como uma referência a um animal que fazia parte da
vida cotidiana dos egípcios. Os elementos simbólicos também podem se relacionar com a vida
concreta, ou seja com as práticas do dia a dia das pessoas. Glossário: *Mumificar: processo
empregado pelos egípcios na Antiguidade para preservar os corpos após a morte.
1) Explique o que é cultura material. Dê exemplos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Porque o gato era considerado uma divindade?
____________________________________________________________________________
3) Pesquise o significado da palavra “legado”.
____________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
RELIGIÃOHABILIDADE(EF04ER13MG)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUINTA-FEIRA 06/08/2020
Tema: Manifestações Culturais e Religiosas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ritos Religiosos

“Obedecer as leis e as regras não é deixar de
sonhar com algo a mais em nossas vidas. Devemos
sonhar sempre com um mundo melhor.”
1_Numere as frases abaixo de acordo com a sua opinião sobre “obediência

( ) As pessoas acumulando riquezas por meios desonestos.
( ) Direitos iguais para todos.
(

) União entre as pessoas.

(

) Justiça e honestidade para todos.

(

) A exploração de uns pelos outros.

(

)Todos colaborando para o bem comum.

(

) Uma sociedade livre e fraterna.

(

) Os bens nas mãos de poucos.

(

) A ganância pelo lucro

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
ARTESHABILIDADE(EF15AR02P4)

Reproduza o desenho ao lado na
malha quadriculada. Tenha muita
atenção ao contar os pontinhos.

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEXTA-FEIRA 07/08/2020
Tema: Artes Visuais
OBJETO DE CONHECIMENTO: Elementos da
Linguagem

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEXTA-FEIRA 07/08/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento:Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 – Ligue as imagens das modalidades esportivas as suas respectivas bolas:

2 - Escolha uma das modalidades acima (Futebol, Voleibol, Basquetebol ou Tênis), e escreva
um pouquinho do que você sabe sobre o esporte escolhido. Use o verso dessa folha para
responder!

