PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENSINO REMOTO MUNICIPAL 2021
Queridos alunos e responsáveis,
Estamos iniciando o ano letivo de 2021 e a rede municipal de EDUCAÇÃO DE
MIRACEMA está preparada para oferecer de forma PRESENCIAL e/ou através do
ENSINO REMOTO uma educação de qualidade comprometida com a segurança e
aprendizagem.
Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021!

Roteiro de atividades semana 01– 5º ano – 01/02 a 05/02
01/02/2021 - SEGUNDA-FEIRA
• Assistir ao vídeo de boas-vindas produzido pela Secretaria Municipal de Educação de
Miracema;
• Dinâmica de apresentação: o aluno deverá gravar um pequeno vídeo se apresentando para
o professor e colegas da turma.
• Fazer a atividade 1 disponível na plataforma (Leitura e interpretação do texto).
02/02/2021 - TERÇA-FEIRA
•

Fazer a atividade 2 disponível na plataforma (Operações de Adição e Subtração);
03/02/2021 - QUARTA-FEIRA
•

Gravar um pequeno vídeo relatando o que você espera do ano escolar que está se
iniciando, falando sobre seus desejos e suas preocupações.

• Fazer a atividade 3 disponível na plataforma (Leitura e Interpretação).
•

•

04/02/2021 - QUINTA-FEIRA
Fazer a atividade 4 disponível na plataforma (Resolução de Problemas);
05/02/2021 - SEXTA-FEIRA

•

Assistir um vídeo sobre “Gentileza” acessando o link
https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw e logo após Produzir um texto.
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============================ATIVIDADE 1 ==================================

O dia de ventania
A onça andava louca para devorar o coelho.
Mestre coelho, que era muito esperto, imaginou um plano para acabar com a perseguição.
Viu que a onça se aproximava e começou o seu planinho. Pegou o facão e pôs-se a juntar
cipós, apressado e ansioso.
A onça achou aquilo muito estranho e perguntou:
— Para que tanto cipó, mestre coelho?
— Pois não sabe, comadre onça? Acontece que Tupã está furioso com todos os bichos
da floresta e vai mandar um castigo terrível! Logo mais começa o Dia da Ventania Final!
— Dia da Ventania Final?! — Espantou-se a onça. — O que é isso?
— É que vai ventar como nunca antes ventou no mundo. Vai ventar tanto que nenhum
bicho vai conseguir ficar de pé na terra. Vai tudo pelos ares!
— Que horror! Horrorizou-se a burra da onça. — E o que é que se pode fazer?
— Quem não for bobo tem de pedir para alguém amarrá-lo bem amarrado numa árvore
bem grossa. Eu estou juntando esses cipós aqui e vou correndo para casa amarrar todos os
meus filhinhos!
A onça estava apavorada:
— Me ajude, amigo coelho! Não quero ser levada pela ventania. Me amarre primeiro!
— Desculpe, comadre onça, mas não posso. Tenho de ir correndo para casa e amarrar
meus filhinhos.
— Não faça isso comigo, compadre coelho, por favor! Me amarre!
A onça tanto insistiu que o coelho, depois de fingir que recusava, acabou concordando.
Amarrou a danada da onça muito bem amarrada, com uma porção de cipós, na árvore mais
forte da floresta!
E foi feliz para casa, deixando a burra da onça muito bem amarradinha e muito satisfeita,
à espera da ventania que nunca haveria aparecer...
Pedro Bandeira. O dia da ventania. São Paulo
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Interpretação textual
1) O coelho elaborou um plano porque tinha um problema com a onça. Qual era esse
problema?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Qual era o plano?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) Segundo o coelho, quem estava furioso com os bichos e o que ia acontecer?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4) De quantos parágrafos o texto é formado?
____________________________________________________________________________
5) Qual o sinal de pontuação que inicia o quarto parágrafo? Para que serve?
____________________________________________________________________________
6) Qual o sinal de pontuação que termina o quarto parágrafo? Para que serve?
____________________________________________________________________________
7) O plano do coelho deu certo? Por que?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8) Dê um outro título para o texto.
____________________________________________________________________________
9) O texto conta que mestre Coelho era muito esperto e que a onça era "burra". Vocês
concordam? Por quê
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Vocabulário
10) Procure no dicionário o significado das seguintes palavras:
Perseguição:

Terrível:

Horror:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENSINO REMOTO MUNICIPAL 2021
Aluno(a):______________________________________________________________________
Escola:_______________________________________________________________________
Data:
/
/
5º ano
Professor (a): ______________________________
=============================ATIVIDADE 2 =================================
1) Arme e resolva as operações.
a) 375 + 249 =

f) 935 – 243 =

b) 461 + 758 =

g) 899 – 410 =

c) 836 + 594 =

h) 500 – 172 =

d) 3.829 + 6.454 =

i) 4.616 – 3.517 =

e) 5.720 + 3.096 =

j) 6.615 – 5.428 =
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===============================ATIVIDADE 3 ===============================
Título original: Rio
Lançamento: 2011 (EUA)
Direção: Carlos Saldanha (brasileiro)
Elenco: Jesse Eisnberg, Anne Hathwaay, Rodrigo Santoro, Leslie Mann
Gênero: Animação
O filme conta a história de uma arara azul chamada Blu. A ave cresce acreditando ser a última
de sua espécie, até descobrir que há uma arara azul femêa no Rio de Janeiro. Com a missão de
impedir a extinção de sua espécie, Blu é obrigado a deixar o conforto de sua gaiola em Minnesota,
onde é criado como um animal de estimação, para se aventurar em uma cidade totalmente
estranha.
Acontece que o problema só aumenta quando Blu conhece Jewel, uma ave independente e
feminista que não tem a menor intenção de facilitar a sua tarefa. Na cidade maravilhosa, as araras
acabam embarcando em uma grande aventura onde conhecem a coragem, a amizade e o amor.
Além da tecnologia 3D, o longa conta com a brilhante direção de Carlos Saldanha, premiado
cineasta brasileiro que também dirigiu grandes sucessos como a Era do Gelo 2. O cenário também
é muito convidativo, já que todos os detalhes dão a paisagem um ar ainda mais real.
Um filme divertido, com uma série de animaizinhos irreverentes e uma questão séria
perfeitamente abordada: a extinção das araras azuis.
Nele o Rio de Janeiro é retratado como nós conhecemos, uma cidade maravilhosa. Eu
recomendo.

Compreendendo o texto
a) Qual é o título do filme?
_____________________________________________________________________________
b) Em que ano foi o seu lançamento e em qual país?
_____________________________________________________________________________
c) Qual é o personagem principal do filme e o seu nome?
_____________________________________________________________________________
d) Qual a mensagem que o filme destaca sobre os animais?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) Como se chama o diretor do filme?
_____________________________________________________________________________
f) Temos um ator brasileiro que participou do filme. Qual é o nome dele?
_____________________________________________________________________________
g) Que mensagem o filme passa para nós sobre a cidade do Rio de Janeiro?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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=============================ATIVIDADE 4 =================================

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1. Um livro tem 394 páginas, Fernando já leu 156. Quantas páginas ele ainda precisa ler para
terminar seu livro?
2. Quando Amanda nasceu a mãe dela tinha 29 anos. Hoje Amanda está completando 10 anos.
Quantos anos a mãe de Amanda tem?
3. Em uma escola o total de alunos é de 236, sabemos que desse total, 127 são meninas.
Quantos meninos estudam nesta escola?
4. Pedro estava com 456 figurinhas. O seu irmão deu mais 234 figurinhas para ele. Com quantas
figurinhas, Pedro ficou?
5. Em uma escola com 783 alunos, 432 faltaram a festa de dia das crianças. Quantos alunos
foram à festa?
6. Um carteiro precisa entregar 289 cartas. Ele recebeu mais 672 cartas para entregar em um
mesmo edifício. Quantas cartas ele precisa entregar ao total?
7. Na árvore da vovó de Alice tinha 115 maçãs maduras. Alice conseguiu pegar 43. Quantas
maçãs ainda ficaram na árvore?
8. Graça comprou 3 brinquedos, que custaram R$32,50 cada, para presentear seus 3 sobrinhos.
Quanto dinheiro ela gastou?
9. Em um estádio haviam 3.782 torcedores. No final do primeiro tempo, foram embora 1.457
torcedores. Quantos ficaram no estádio?
10.
Numa cidade, no ano de 2019 havia 24.323 habitantes. No ano de 2020 nasceram nesta
mesma cidade 417 bebês. Quantos habitantes há nesta cidade agora?

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENSINO REMOTO MUNICIPAL 2021
Aluno (a): _____________________________________________________________________
Escola:_______________________________________________________________________
Data:

/

/

5º ano

Professor (a):______________________________

============================ATIVIDADE 5 ==================================

Produção textual
Tema: Gentileza

