NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE( EF05LP10,
EF15LP03 e EF35LP12 )

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Compreensão em leitura e estratégia de leitura

1-Leia o texto abaixo para responder as questões:
Meu avô

O avô não deve ficar sério, nunca. Não deve ficar falando de fome, miséria, dor de cabeça,
aluguel atrasado nem contas a pagar. E nem ficar obrigando a gente a escovar os dentes toda
hora ou dormir cedo. Isso é coisa de pai. Vô precisa ficar sempre fora disso, noutro mundo, com
histórias menos reais e mais interessantes. O avô não é forte nem poderoso como o pai. Ele é até
fraquinho, às vezes. Necessita de ajuda, às vezes. Quando atravessa uma rua de mãos dadas
com a gente, está ajudando e sendo ajudado também. Vô precisa muito de cuidados, como a
gente.
O bom vô é aquele que foi a todas as guerras, guerreando contra tudo e contra todos, e
voltou inteirinho para os braços da gente. A imaginação rica e brincalhona do avô oferece os mais
variados conhecimentos de geografia, ciências naturais, histórias de todos os povos, e as
maravilhas do reino animal, vegetal e invental.
Vô Zé Domingos do Caititu era assim. Quando a gente se sentava à noite no batente de
pedra da Fazenda Caititu, o céu tinha mais estrelas e não havia tanta maldade no mundo. Minha
avó Maria Augusta trazia café com aipim e cobertas pra gente se proteger do sereno. Depois de
tomar o café, meu avô abria o livro da cachola. O livro era a imaginação, pois vô não tinha leitura
nenhuma.
Meu avô era homem de muitas histórias. Quando começava, só parava na hora de
carregar os netos para cama. Uma história logo puxava outra, que puxava outra, que puxava
tantas. Gostava da vida, das pessoas e das coisas.
Luís Pimentel

Interpretação de texto

1) Qual o título do texto?
R._______________________________________________________________________
___________________________________________
2) Forme duas frases com a palavra “emocionante”.
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________
3) Reescreva a frase substituindo a expressão destacada por uma das alternativas.
“... o céu tinha mais estrelas e não havia tanta maldade no mundo”.

a) Preocupação
b) Agitação
c) Tranquilidade
d) Crueldade

4) O que vovó Maria Augusta costumava fazer quando os netos e o avô se sentavam à noite
no batente de pedra?
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________

5) De onde vovô tirava tantas histórias interessantes?
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________
6) Se você pudesse criar um avô, como ele seria?
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________

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

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA-FEIRA
Tema: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma) e análise

HABILIDADE(EF35LP05 e EF15LP03)

linguística
Objeto de conhecimento: Estratégia de leitura e segmentação de
palavras

NO TEMPO DA VOVÓ E DO VOVÔ

Meus avós sempre me contam como era divertido ser criança na época deles, com tantos
brinquedos diferentes! Que saudades o vovô tem das brincadeiras com os amigos! Carrinho de
rolimã, peteca, pião, bicicleta e pipa.
A vovó lembra contente, de suas lindas bonecas, brincadeiras com amigas: passa anel e
pega–pega!
Televisão e vídeo game, naquela época não existiam.
O bom mesmo era brincar na pracinha.
Questões
1_Qual é o título do texto? Quantos parágrafos há no texto?
R:____________________________________________________________
2_Quantos parágrafos há no texto? Quais são os personagens principais da história?
R________________________________________________________
3_Quais são os personagens principais da história?
R_____________________________________________________________
4_Do que o vovô gostava de brincar?
R_____________________________________________________________
5_ Do que a vovó gostava de brincar?
R_____________________________________________________________
6_o que não existia naquela época?
R___________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF05LP01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUARTA-FEIRA
Tema: Análise linguística/semiótica (Ortografização)

Construção do sistema alfabético e da ortografia

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF05LP01)

CONTINUAÇÃO

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUINTA-FEIRA
Tema: Análise linguística/semiótica (Ortografização)

Construção do sistema alfabético e da ortografia

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

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA
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
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
QUARTA-FEIRA
Tema: Adição e subtração com números naturais

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
HISTÓRIAHABILIDADE(EF05HI10)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUARTA-FEIRA
Tema::O trabalho e a sustentabilidade da comunidade

Objeto de conhecimento: A sobrevivência e a relação com a natureza

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
GEOGRAFIAHABILIDADE(EF05GE01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA-FEIRA
Tema:Distribuição da população

Objeto de conhecimento: Ocupação do território brasileiro

1- Qual a cor utilizada para representar as areas em que a população não passa de 2
habitantes por quilometro quadrado?
_____________________________________________________________
2- Qual a cor utilizada para representar as areas em que a população ultrapassa 100
habitantes por quilometro quadrado?
__________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
CIÊNCIAS-

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
SEGUNDA-FEIRA

HABILIDADE(EF05CI05)

Tema:Recursos naturais

Conservando os Recursos Naturais
O fim dos recursos naturais pode representar um grande problema para o ser humano e
por isso é fundamental que se pensem em estratégias para preservar os mesmos. Um dos
recursos não renováveis que mais preocupa a humanidade é o petróleo, atualmente, muito usado
como fonte de energia para motores de combustão de carros entre outros.
Como se trata de um recurso não renovável em algum momento o petróleo
chegará ao fim e assim é necessário que se tenha outra opção de fonte de
energia. A indústria automobilística tem trabalhado com novas possibilidades
como carros movidos a gás natural ou mesmo carros elétricos. As alternativas
precisam ser criadas para evitar o desespero com o fim dos recursos que não
se renovam.
Os Recursos Naturais Não Renováveis são todos aqueles elementos que não podem ser
reutilizados, ou seja, não podem ser renovados, regenerados.
Os recursos naturais não renováveis se encontram na natureza em quantidade limitada e com o
consumo acelerado desses elementos pelo homem, eles podem se extinguir. Alguns exemplos de
recursos que não se renovam são: o ferro, o manganês, o petróleo, o carvão, o urânio, o estanho,
a bauxita (minério de alumínio), argila, calcário, entre outros.
Recursos Naturais Não Renováveis
Os recursos naturais não renováveis, uma vez consumidos, não podem ser renovados, pelo
menos durante determinado tempo. Por essa razão, é extremamente importante que toda a
sociedade tenha consciência de que é preciso usar os recursos naturais de forma racional, para
que as gerações futuras não sejam prejudicadas e possam também fazer uso de tais recursos
que a natureza oferece a nós seres humanos. Preservar e conservar os recursos naturais é muito
importante. Saiba mais sobre os principais recursos naturais não renováveis.
Petróleo: O petróleo é originado de restos fossilizados de plantas e animais que viveram a
centenas de milhões de anos atrás. Uma vez que as fontes de petróleo se esgotam, elas não
podem ser substituídas. É usado para criar gasolina, diesel e combustível de aviação. É também
utilizado na fabricação de materiais plásticos e produtos químicos industriais.
Carvão: O carvão é o recurso não renovável mais abundante do mundo e é usado para criar mais
da metade da eletricidade usada nos Estados Unidos. A extração de carvão das minas cria
inúmeros problemas para os seres humanos e o meio ambiente. As
minas são perigosas para os mineiros, pois os túneis podem
desmoronar e o gás acumulado pode explodir. Eles também criam
subsidência, o que significa que o nível do solo diminui quando o
carvão é removido. Além disso, a combustão do carvão contribui
para a poluição do ar, mudanças climáticas globais, entre outros
problemas ambientais.
Cite mais alguns recursos não renováveis: (Que são vários)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
ARTESHABILIDADE(EF15AR04)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEXTA-FEIRA
Tema:Artes visuais

Objeto de conhecimento: Elementos de linguagem

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
RELIGIÃOHABILIDADE(EF04ER01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUINTA-FEIRA
Tema:Manifestações religiosas
Ritos Religiosos

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

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

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento:Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 – Observe as imagens na cruzadinha e escreva os nomes dos esportes relacionados:

