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QUE TAL UMA ROTINA DE ESTUDOS?

• Não gostaríamos de estar vivendo esse momento, mas, já que estamos, vamos

aproveitá-lo da melhor maneira possível?

• Disponibilizamos uma sequência de atividades para que vocês possam realizar

sozinhos ou com auxílio de algum familiar e então, devolver para seu respectivo

professor para que assim ele possa estar acompanhando o seu crescimento.

• Anote dúvidas, mas, não deixe de dedicar todos os dias um tempo para você e seu

conhecimento.

• Até logo, cuidem-se!



LÍNGUA 

PORTUGUESA



Observe os cartazes abaixo

https://images.app.goo.gl/LdnwubbMaRj4FdSb6https://images.app.goo.gl/BH4Vye58Xbqwm1MJ7https://images.app.goo.gl/V1aNogcEtGhM5e6Y7

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do
texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.



1) Se você tivesse a oportunidade de assistir um desses filmes apresentados

no slide anterior, qual filme seria o escolhido?

______________________________________________________________

2) Por que você fez essa escolha?

_______________________________________________________________

3) Comente sobre o filme escolhido. Se você ainda não o conhece escreva um

pouco sobre a sua expectativa sobre ele.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



http://www.adorocinema.com/filmes/filme-19776/ acesso realizado em julho de 2020 adaptado.

Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador

de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos

pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um

imenso sistema de computadores do futuro.

Título do filme: Matrix

Gênero: Ação, Ficção Científica

Ano: 1999

Direção: Lilly Wachowski e Lana Wachowski

País de Origem: EUA

SINOPSE

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-19776/


A sinopse é um gênero textual que tem a finalidade de apresentar, de forma

resumida e objetiva, o conteúdo de um objeto cultural (filmes ou livros entre

outros), ambientando o leitor com informações sobre a obra, mas sem revelar o

desfecho (para não estragar a surpresa de quem ainda não viu). Por esse

motivo, em uma sinopse geralmente o autor do texto não emite comentários,

opiniões ou julgamentos.



Agora é com você!
Imagine que você precisa escrever uma sinopse, para divulgação de 

um filme, que acabou de entrar em cartaz. Construa abaixo a sua 

sinopse.

________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



MATEMÁTICA



(EF05MA16) Associar figuras geométricas espaciais a suas planificações, analisar, nomear e comparar seus atributos reconhecendo suas 

características e elementos.

https://images.app.goo.gl/uKor2UXJCDbyhEuU6 acesso realizado em julho de 2020

https://images.app.goo.gl/uKor2UXJCDbyhEuU6


Dona Maria é uma cozinheira de mão cheia, na sua casa

todos gostam das comidas preparadas por ela no fogão a

lenha.

https://images.app.goo.gl/8y3T53NLs22GS8S3A acesso realizado em julho de 2020



EF05MA16) Associar figuras geométricas espaciais a suas planificações, analisar, nomear e comparar seus atributos 

reconhecendo suas características e elementos.

Esse são os utensílios que ela utiliza para preparar todas

as delicias.

https://images.app.goo.gl/R6nnMRvypCtSj2i67 acesso realizado em julho de 2020

https://images.app.goo.gl/R6nnMRvypCtSj2i67


Dos utensílios utilizados por Dona Maria, qual deles é 

parecido com a esfera?



Essa é a mesa da casa de Dona Maria, faça uma X na

figura geométrica que corresponde a esta mesa.

(    )  PARALELEPÍPEDO (    ) CONE (    )  CILINDRO



ATUALIDADES



Agora vamos ler o título de uma notícia

“Jovem produz máscaras 

especiais para deficientes 

auditivos nos EUA”

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.



1) Volte até o slide anterior e sublinhe no título da Notícia, as repostas 

referentes as perguntas 1 e 2 que estão abaixo.

A)O que aconteceu?

______________________________________________________________

B) Quem produziu as máscaras? 

____________________________________________________________________________________________



Leia um trecho da notícia abaixo

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/07/21 acesso realizado em julho de 2020 adaptado. 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/07/21


Após ler um trecho da notícia relacione as perguntas 

com suas respostas. 

A) O que aconteceu?

B) Com quem aconteceu?

C) Onde aconteceu?

(     )  Isabella Appell

(     ) Califórnia

produzido os equipamentos de

proteção individual com um recorte

de plástico transparente sobre a

boca, pensando nas pessoas
deficientes auditivas.

(      )



Nova nuvem de gafanhotos deve poupar Brasil e ir para o Uruguai

AGORA VAMOS PARA OUTRA NOTÍCIA!



1 - RESPONDA AS QUESTÕES SOBRE A  NOTÍCIA QUE

ACABOU DE LER:

a) O que aconteceu?

b) Com quem aconteceu?

__________________________________________________________________

c) Por que esse fato se tornou notícia?

___________________________________________________________________



VOCÊ FINALIZOU SUAS ATIVIDADES PARABÉNS!

Secretaria Municipal de Educação - SEDAP


