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Informativo da Rotina do dia   

Olá crianças, tudo bem com vocês?  Esta semana é uma semana bem especial, é chamada 

de “Semana Santa”! Mas por que Semana Santa? Como surgiu a Semana Santa? Bom, 

Santa significa o momento em que Jesus expulsou os mercadores do templo, e trouxe a 

ordem para a casa de seu Pai. É santa por que Jesus reuniu todos os seus discípulos e com 

eles repartiu o pão e o vinho, ensinando o mistério sagrado da comunhão. É santa por que 

Jesus não fugiu de seu destino e carregou a cruz com o peso de todos os pecados e nela foi 

crucificado para redimir nossos erros e nos mostrar o que é o verdadeiro amor. É santa por 

que Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e 

ocupou seu lugar ao lado de Deus Pai Todo Poderoso. A semana é santa por que graças ao 

sacrifício do filho de Deus, nos foi revelado o caminho para chegarmos até Ele. 

Geralmente nesta época fazemos algo especial, mas não é por que estamos longe que não 

faremos dessa semana uma semana de verdadeira comunhão com Cristo. Pois bem 

crianças, vocês estão dispostos a fazer da sua semana uma semana de Comunhão com 

Cristo? Pense em como você poderá realizar sua Semana Santa. 

Fique atento aos nossos horários:   

 5º ano A, das 07:30h às 12:00, de segunda à sexta; 

 5º ano B, das 13:30h às 18h, de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 13h às 

16:30h. 

 Lembrando que esta semana vamos até quinta feira, pois sexta feira é feriado. 

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

OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

11ª aula segunda – feira  

Data: 06/04/20 

 

As atividades de Matemática são de revisão dos conteúdos, são para ser desenvolvidas no 

caderno de acordo com as regras abaixo.  

Caso não consiga responder durante o nosso horário fazer e entregar via 

foto na próxima aula. 
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Religião: Nesta semana faremos sempre algumas atividades sobre a semana santa. Para 

iniciar gostaria de apresentar alguns símbolos e significados que são representados na 

semana santa (Páscoa).  

1- Escrever no caderno de português esses símbolos com seus significados. 

 

2- Após ter feito no caderno de português o que foi solicitado, você irá fazer no caderno 

de Artes o desenho da vela e enfeitar (use sua criatividade pode usar cola colorida, 

glitter, grãos, papel picado...). 
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Português: páginas 84 até 86. 

Leitura da última parte do texto “Recalcitrante” (pelo aluno – segue o texto abaixo). 

Recalcitrante – parte III 

(...) 

- Eu, descer porque estou suado? Sem essa. 

- O ônibus vai parar e eu chamo a polícia. 

- A polícia vai me prender porque estou suando? 

- Vai botar o senhor pra fora porque é um... 

Recalcitrante. 

O passageiro pulou, transfigurado: 

- O quê? Repita, se for capaz. 

- Re...calcitrante. 

- Te quebro a cara, ouviu? Não admito que ninguém me insulte! 

- Eu? Não insultei. 

- Insultou, sim. Me chamou de réu. Réu não sei o quê, calcitrante, sei lá o que é isso. 

Retira a expressão, ou lá vai bolacha. 

-Mas é a portaria! A portaria é que diz que o recalcitrante... 

-Não tenho nada com a portaria. Tenho é com você, seu cretino. Retira já a expressão, 

ou... 

Retira, não retira, o ônibus chegou ao meu destino e eu paro infalivelmente no meu 

destino. Fiquei sem saber eu consequência físicas e outras teve o emprego da palavra 

“Recalcitrante”. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Para gostar de ler, v.1. São Paulo. Ática 1986. P. 69-71. 

 

Na página 84, exercício 13, após ouvir a leitura Recalcitrante, no exercício “A” deve 

assinalar a palavra que substitua a palavra Recalcitrante lembrando que deve ter o 

mesmo significado. 

Na letra “B” e letra “C” deve responder a pergunta no caderno (lembrando de colocar o 

cabeçalho, a página do exercício e as letras). 
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No exercício “D” deve ler o trecho que está destacado e assinalar de que forma foi usado 

o verbo no imperativo. 

Na letra “E” faça no caderno de português, onde deve redigitar um final para a história. 

Na página 85 no exercício 14 “A”, deve indicar com um X a opção que completará a 

palavra e depois fazer a reescrita dela. 

No exercício da letra “B”, classifique as palavras do exercício acima seguindo o exemplo. 

Página 86 – Leitura do texto Poema (o(a) aluno(a) precisa enviar um vídeo para a 

professora lendo o poema abaixo) 

Poema 

Do seu longínquo reino cor-de-rosa, 

Voando pela noite silenciosa, 

A fada das crianças vem, luzindo. 

Papoulas a coroam e, cobrindo 

Seu corpo todo, a tornam misteriosa. 

 

À criança que dorme chega leve, 

E, pondo-lhe na fronte a mão de neve, 

Os cabelos de ouro acaricia – 

E sonhos lindos, como ninguém teve, 

A sentir a criança principia. 

 

E todos os brinquedos se transformam 

Em coisas vivas, e um cortejo formam: 

Cavalos e soldados e bonecas, 

Ursos e pretos, que vêm, vão e tornam, 

E palhaços que tocam em rabecas... 

 

E há figuras pequenas e engraçadas 

Que brincam e dão saltos e passadas... 
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Mas vem o dia e, leve e graciosa, 

Pé ante pé, volta a melhor das fadas 

Ao seu longínquo reino cor-de-rosa. 

PESSOA, Fernando. Poesia inédita (1930-1935) Lisboa: ática 1955, p. 106, 

Na página 86 no exercício 15 letra “A”, deve ler os versos que foram retirados de um 

poema de Fernando Pessoa e depois no quadro abaixo deve escolher as palavras que 

podem ser substituída pelas que estão grifadas acima. 

No exercício da letra “B” responda as perguntas no caderno seguindo os versos do poema 

acima. 

Na letra “C” de acordo com a hipótese levantada deve assinalar a que melhor explique. 

No exercício da letra “D”, escolha um verbo de comando e elabore uma pergunta para a 

resposta que está abaixo. 

Ao dormir, a criança sonha e todos os brinquedos se transformam em coisas vivas, 

formando um cortejo com cavalos, soldados, bonecas, ursos e palhaços que tocam 

a rabecas. 
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Matemática – exercícios de revisão (copiar de acordo com os exercícios abaixo e 

responder no caderno de matemática) 
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Vamos calcular as subtrações: 

 


