
 
 
 
 
 
 

 

Ensino 
Fundamental 5º3ª 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – EBS - 22 a 30/06/20 

 

SEGUNDA-FEIRA 22/06/20 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Variedade linguísticas, linguagem formal, informal e gírias 

TAREFAS:  

• Atividade 1: PL, pp.157 a 159. 

• Atividade 2: Escreva no seu caderno a diferença de linguagem formal e informal, cite 

alguns exemplos de frases ou textos utilizando a escrita formal e a informal. 

 
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Retomada de conteúdos 
TAREFAS:  

• Atividade 1: Tarefa de Matemática Forms FM7- clique aqui ou acesse o arquivo no Portal 
C7S. 

• Atividade 2: Escreva três expressões numéricas em seu caderno contendo os seguintes 
numerais: 20, 15, 5 e 6, em seguida resolva-as. 

 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Cap. 6: O trabalho e a tecnologia 
1. O desenvolvimento de novas tecnologias;  
2. Mudanças nas paisagens urbanas e rurais decorrentes da tecnologia. 
TAREFAS:  

• Atividade 1: Livro pp. 113 (1ª e 2ª questões), 114, 115 (1ª a 3ª questões), 116 e 117. 

Acesso: Power Point sobre Trabalho e Tecnologia. 
 
 
TERÇA-FEIRA 23/06/20 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Variedade linguísticas, linguagem formal, informal e gírias 

TAREFAS:  

• Atividade 1: PL, pp. 160 a 163.  

• Atividade 2:  Responda no caderno sobre gírias - Download – clique aqui ou acesse no 

Portal. 

ATIVIDADE DE CASA 
01. Utilizando-se das pp. 162 e 163 do PL, reescreva o diálogo a seguir utilizando linguagem 
formal. 

• E aí bacana, como estão as coisas? 
• Chuchu beleza bicho. Tá afim de passear no carango? 
• Quer ir pra goma? 
• Não, meu irmão está em casa e ele é bico sujo. 
• Quer ir pra onde então? 
• Quero aproveitar que tô no nipe, colocar minha bombeta na cabeça e sair pra banca. Mora? 
• Nos trinques. Insano. Puxa o carro. Partiu pegar a pranchina e ir pra piscina. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XF442fm9vUSwwNuX7ecNDdHAB1UiJitPjBYT68Gz2A9UN0xJT0RSNEFZWVVRSTcwOEJDQkZYOVc0Ty4u
https://drive.google.com/file/d/1dVnErTaSg3RgVrVeugIRBrUOooVADH2U/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WGAdpzygD_MY4Llt3_6aU4_AhqC2yuXIXCtOLWqUPc0/edit?usp=sharing
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QUARTA-FEIRA 24/06/20 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Acentuação, gênero: conto - Livro Cazuza 

TAREFAS:  

• Atividade 1: PL pp. 165 a 169. 

• Atividade 2: Caderno sobre o livro Cazuza Parte 3A - Download.   

• Atividade 3: Faça o varal de leitura sobre o livro  Cazuza - O prisioneiro paraguaio: DOCX - 

PDF . Você pode responder o varal no caderno. 

Acesso: slide acentuação - Download 
 

ATIVIDADE DE CASA 

01. Leia as histórias e responda no seu caderno as perguntas relativas a cada história. 
 

(A) A cidade: Qual a principal atração que encantava Cazuza na relojoaria? 
(B) O palhaço: Você acha que havia ou não palhaço na peça de teatro? Justifique. 
(C) O Bicho Brabo: O Bicho Brabo, no início descrito como antipático, tratou bem Cazuza? 
(D) O professor: Segundo o professor, ele honrou ou foi honrado por dar o braço à negra? 
(E) O Vilares: Qual o conselho do diretor Lobato para o Vilares? 
(F) O Fagundes: Por que o professor recriminou o Espalha-Brasas ao admitir a culpa? 
(G) O Jaime e o Floriano: Por que muitos professores não elogiavam o Floriano? 
(H) Que é pátria: “Pátria não é natureza, não é o território. É o homem” O que isso quer dizer? 
(I) Que é o Brasil? Cite 4 nomes de “filhos ilustres do Brasil” que estampam nossa história. 
(J) O Veloso: Por que Veloso não conseguia tempo para estudar? 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Retomada de conteúdos 
TAREFAS:  

• Atividade 1: Tarefa no caderno 

• Atividade 2: Livro p. 125 
 

Caderno  
 

1. Escreva por extenso os números abaixo:  

a) 42.581  

b) 9.586.127 

c) 59.085.122  

 
2. Um bolo inteiro custa R$ 72,00. Ele foi dividido em 12 pedaços iguais. Quanto custa: 

 a) cada pedaço do bolo?  
 b) 1/2 do bolo?  
 c) 3/12 do bolo? 
 
 

3. Uma empresa comprou 28 resmas de papel ofício, com 500 folhas em cada resma. Não 

sendo o suficiente, decidiu pedir mais um lote de 19 resmas do mesmo papel. No mês de 

maio foram necessárias 24.218 folhas de papel. Responda: 

 
a) Quantas resmas de papel ofício foram compradas ao todo?  

https://drive.google.com/open?id=1Ffbj-nPIgpGtY0RAMmXu3TClD1G5FtS3WHMUsAQXNYA
https://drive.google.com/open?id=1M2-Ldw_FdK6a9d8H072EmXchJIOUqQwz
https://drive.google.com/open?id=1UfZNtGM61y1JhEmviKlPy8ioP_jttO5U
https://drive.google.com/open?id=1mjTpBtopRvzZphzi2G7nYbOIoics9vnR3-ItM1qHYDM
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b) Quantas folhas possuem todas as resmas compradas? 

c)  A quantidade de folhas compradas no mês foi suficiente para suprir o total de folhas 

necessárias para a empresa? Justifique sua resposta. 

 
4. De acordo com o Censo Demográfico 2000, realizado pelo IBGE, o município de Borá, 

localizado no estado de São Paulo, é considerado o município menos populoso do Brasil, com 

795 habitantes.        

a) Sabendo que, aproximadamente, 4/5 da população do município de Borá mora no espaço 
urbano, quantos habitantes moram nesse espaço? 

b) Quantos habitantes, aproximadamente, moram no espaço rural do município de Borá?  
 
 
QUINTA-FEIRA 25/06/20 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Retomada de conteúdos 
TAREFAS:   

• Atividade 1: Tarefa de Matemática Forms FM6- clique aqui ou acesse o arquivo no Portal 
C7S. 

• Atividade 2: Livro p. 138. 
 
 
 
SEXTA-FEIRA 26/06/20 
 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Unidade 4: Muitos povos indígenas, muitas histórias  

1. Cap. 3 – E chegaram os colonizadores (O modo de vida dos primeiros habitantes do Brasil;  

2. A historicidade dos povos indígenas do Brasil em suas permanências e descontinuidade;  

3. Conflitos entre indígena e europeus). 

TAREFAS:  

• Atividade 1: Livro pp. 63 e 66. 

 

 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO:  

1. Eu respiro  
2. Sangue: distribuição de nutrientes e eliminação de resíduos 

• Atividade 1: Avaliação de Ciências 

• Atividade 2: Escolha um assunto que estudamos em Ciências e escreva um texto no seu 

caderno relatando o que mais aprendeu e o que achou interessante no assunto (8 linhas). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XF442fm9vUSwwNuX7ecNDdHAB1UiJitPjBYT68Gz2A9URDdSS002M0hYTklQTlVWNFBXSEJTTkhZQi4u
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SEGUNDA-FEIRA 29/06/20 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
OBJETO DE CONHECIMENTO:  Apresentação do livro de literatura de férias de “111 poemas para 
Crianças”, de Sérgio Capparelli; Explicação sobre o Sarau Literário que acontecerá em agosto; 
Revisão dos conteúdos propostos na 2ªetapa de estudos. 
TAREFAS:  

• Atividade 1: Apresentação do livro de férias 111 poemas para crianças. 

https://www.youtube.com/watch?v=Az47ZYXDaNk 

• Atividade 2: Revisão dos conteúdos na plataforma FORMS. 

• Atividade 3: Caderno (revisão). Leia o livro de férias 111 poemas para crianças. 

 

Caderno 

01) Classifique as palavras destacadas em paroxítonas e proparoxítonas. 
(A) Está sempre em dúvida. 
 
(B) Por que duvida sempre daquilo que falo? 
 
(C) Valido o documento e só depois você vai embora. 
 
(D) Esse documento não é válido. 
 
(E) Tem um público muito fiel. 
 
(F) Publico artigos em jornais e revistas. 
 
(G) No final do ano, premio os melhores alunos. 
 
(H) Os melhores alunos recebem um prêmio no final do ano. 
 
02) Acentue os paroxítonos abaixo: 

Dicionario, magoa , area , serio , serie , espontaneo , exercicio , agua , patio  

  DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Retomada de conteúdos 
TAREFAS:   

• Atividade 1: Tarefa de Matemática Forms FM8- clique aqui ou acesse o arquivo no Portal 
C7S. 

• Atividade 2: Livro p. 158 e 159 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: 
1. Jogo de mapa 
2. Mapa do Brasil 
TAREFAS:  

• Atividade 1: Jogo do mapa das Unidades federativas do Brasil 
https://online.seterra.com/pt/vgp/3068 

• Atividade 2: Jogo do mapa América do Sul: países https://online.seterra.com/pt/vgp/3016 

https://www.youtube.com/watch?v=Az47ZYXDaNk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XF442fm9vUSwwNuX7ecNDdHAB1UiJitPjBYT68Gz2A9UM1Y0VkxDV0NORVlITzZJM1c3UDAyWEI2SC4u%20
https://online.seterra.com/pt/vgp/3068
https://online.seterra.com/pt/vgp/3016
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TERÇA-FEIRA 30/06/20 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

  OBJETO DE CONHECIMENTO: Leitura fílmica  
  TAREFAS:  

• Atividade 1: Exibição do filme “O menino e o mundo”.  

• Atividade 2:  Leia o livro de férias “111 poemas para crianças”. 

 

 

Boas Férias!!! 

 


