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Olá crianças, Como vocês estão?  Já estão se adaptando a nova rotina? Difícil né...mas sabemos 

que neste momento se faz necessário. Acredito que Deus permite que aconteça essas coisas para 

nosso crescimento espiritual e pessoal. Quando Deus achar que estamos preparados Ele irá fazer 

um verdadeiro milagre e acabar com tudo isso. Oro para que seja o mais breve possível, mas também 

oro pelo Seu cuidado conosco, pois neste momento, tão difícil, Ele não deixará faltar nada para nós 

e para os nosso familiares. Também oro para que Ele cuide de nós nesta semana que se inicia, pois 

para nós é desconhecida mas para Ele não... Deus nos protege todos os dias. 

Fique atento aos nossos horários:   

 5º ano A, das 08h às 11h30, de segunda à sexta; 

 5º ano B, das 15h às 18h, de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 14h às 17h. 

Cada recado que for enviado pelo WhatsApp, favor confirmar sua leitura com um “joinha” ou OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

6ª aula Segunda – feira  

Data: 30/03/20 

Meditação – “O Segredo do Ninho”. (meditação feita pela aluna Letícia 5º ano A em áudio) 

Oração – vídeo pelo WhatsApp (pela Alice 5ºA) 

Música – Raridade (áudio em WhatsApp) 

Português: correção das páginas 81 até a página 82, exercício 9. 

(disponível em:  https://youtu.be/Htu_jnzWDUY) 

 

Leitura da história: Recalcitrante parte I (disponível em vídeo pelo WhatsApp – por Yasmin 5ºB) 

Na atividade da página 82, exercício 10, letra a, (Você irá ouvir o texto e reescrever as frases 

substituindo as palavras em negritos por outras palavras escolhidas no quadro). 

Na atividade da letra b (você irá substituir as expressões populares, por suas próprias palavras, dando 

o mesmo significado). 

Matemática: Fazer no caderno os exercícios abaixo. 

(Não esqueça o cabeçalho)  

Explicação dos exercícios disponível em https://youtu.be/sxR3EsVh8jk 

 

 

Comentado [TK1]:  

https://youtu.be/Htu_jnzWDUY
https://youtu.be/sxR3EsVh8jk
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Atividades: Algoritmos da divisão por estimativa e Problemas 

1- Copie no caderno e Calcule as divisões pelo algoritmo das estimativas 

a)753 : 16= 

b)378 :14= 

c)751 :18= 

d)741 :18= 

e)387 : 13= 

f)948 :15= 

 

2- Copie no caderno os problemas e responda registrando sua estratégia. 

 a) Os 175 alunos e professores dos 3º anos de uma escola visitaram o 1º dia da exposição de 

produtos artesanais das regiões do Brasil. As pessoas foram distribuídas igualmente em 5 ônibus. 

Quantas pessoas ficaram acomodadas em cada ônibus?  

b) O valor do ingresso para entrar na exposição era de R$ 3 reais. Nesse dia, 265 pessoas visitaram 

a exposição. Qual foi o valor arrecadado?  

c) Nos dois dias seguintes, a arrecadação foi de R$ 534 e de R$ 369. Todo dinheiro arrecadado foi 

entregue a uma instituição que cuida de crianças. Qual foi o valor arrecadado nesses dois últimos 

dias?  

 

 

 

  

 

 

 


