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Prezados pais e responsáveis,
 
Converse com sua criança
sobre a atividade do dia. Ela traz
como proposta o uso correto da
pontuação. Iremos usar um
texto jornalístico, notícia. E
para lembrar este gênero,
trazemos abaixo algumas
informações:
 
Reportagem e notícia são
gêneros de textos jornalísticos
que podem ser confundidos
pelo fato de terem como
objetivo a disseminação de
informações. Este plano de aula
propõe a análise de uma notícia
e por essa razão, cabe aqui
esclarecer a definição dos dois
gêneros textuais.
 
A notícia tem como foco a
divulgação de um
acontecimento, é relativa a
fatos mais pontuais do
cotidiano e por isso, para que
tenha sentido, precisa ser
publicada dentro de um prazo
determinado. 

QUERIDA CRIANÇA,
 

Você se encontra no início do 5º
ano. Está ampliando muito seus
conhecimentos. 
 
Vale a pena estudar para
aprender mais!!!
 
O que acha?
 
Quando surgir algumas dúvidas
sobre como se pontua um texto,
é normal e que para isto, temos
que ler bastante e variados
gêneros textuais. 
 
Na aula de hoje usaremos um
texto jornalístico (notícia), onde
iremos exercitar o uso da
pontuação. Relembrando:
 
Textos jornalísticos são aqueles
publicados em jornais e
revistas, impressos ou online,
com o objetivo de informar
sobre algo ou alguém.
Reportagem e notícia são os
gêneros de textos jornalísticos.
 
 

Fonte: “Gênero notícia no uso
da vírgula”. Regina Cláudia
Custódio de Lima e Juarez
Nogueira Lins, disponível
em:  http://www.editorarealize.
com.br/revistas/conedu/trabal
hos/TRABALHO_EV056_MD1_S
A15_ID712_15082016161253.pdf.
Acesso em 12 de outubro de
2018.
 
Fonte: Conhecendo os sinais de
pontuação de forma divertida,
Mariane Ellen da Silva,
disponível
em:  http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/fichaTecnicaAula.h
tml?aula=54738. Acesso em 12
de outubro de 2018.
 
Fonte: A aprendizagem da
pontuação por alunos dos anos
iniciais do ensino fundamental:
uma análise a partir da
produção de diferentes gêneros
textuais, Alexsandro da silva,
disponívelnem:  https://periodic
os.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/
caduc/article/view/1618.Acesso
em 6 de outubro de 2018.
 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?
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PLANO DE ESTUDO TUTORADOPLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
ANO DE ESCOLARIDADE: 5º ANO
NOME DA ESCOLA:
NOME DO ALUNO:
TURMA:                                                                                 TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 6                    NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 24

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA15_ID712_15082016161253.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54738


O objetivo da notícia é
apresentar os fatos de forma
simples e objetiva.
 
A reportagem apresenta mais
informações do que a notícia e
não se restringe à divulgação
de um fato. Geralmente traz
assuntos de interesse público
e parte do assunto de uma
notícia, que é aprofundado
com entrevistas, imagens,
mapas, gráficos, tabelas etc. O
objetivo de uma reportagem é
apresentar várias versões ou
informações sobre um mesmo
fato, de modo que possa
orientar e contribuir para
formar a opinião do leitor.

Fonte: Como ensinar pontuação,
Beatriz Santomauro, disponível
em: https://novaescola.org.br/c
onteudo/161/como-ensinar-
pontuacao. Acesso em 6 de
outubro de 2018.
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https://novaescola.org.br/conteudo/161/como-ensinar-pontuacao


 

INTERDISCIPLINARIDADE:  Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Ensino
Religioso
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 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
 PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Análise linguística/semiótica (Ortografização)

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Pontuação

HABILIDADE(S): 
 
(EF05LP04A) - Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 
- Pontuação, entonação e expressividade

SEMANA 1

 

ATIVIDADES

 1 - Veja o quadro abaixo:
 
 



 

2- A frase abaixo não está pontuada. Leia e pontue a mesma, lembrando que a pontuação que
você utilizar poderá dar um sentido diferente para a frase. 

 
Ajude um gatinho
 
a)   De acordo com a pontuação que você fez, qual o sentido que a frase tem? 
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
 
 
b)   Agora pontue de outra forma e explique o sentido que a frase tem com esta nova pontuação.
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________
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INTERDISCIPLINARIDADE:  Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Ensino
Religioso
 
 

 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
 PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Análise linguística/semiótica (Ortografização)

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Pontuação

HABILIDADE(S): 
 
(EF05LP04A) - Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 
- Pontuação, entonação e expressividade

SEMANA 2
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Prezados pais e responsáveis,
 
Converse com sua criança sobre a
atividade do dia. Ela traz como
proposta o uso correto da
pontuação. Iremos usar um texto
jornalístico, notícia. E para lembrar
este gênero, trazemos abaixo
algumas informações:
 
Reportagem e notícia são gêneros
de textos jornalísticos que podem
ser confundidos pelo fato de terem
como objetivo a disseminação de
informações. Este plano de aula
propõe a análise de uma notícia e
por essa razão, cabe aqui
esclarecer a definição dos dois
gêneros textuais.
 
A notícia tem como foco a
divulgação de um acontecimento,
é relativa a fatos mais pontuais do
cotidiano e por isso, para que
tenha sentido, precisa ser
publicada dentro de um prazo
determinado.  O objetivo da notícia
é apresentar os fatos de forma
simples e objetiva.
 
A reportagem apresenta mais
informações do que a notícia e não
se restringe à divulgação de um
fato. Geralmente traz assuntos de
interesse público e parte do
assunto de uma notícia, que é
aprofundado com entrevistas,
imagens, mapas, gráficos, tabelas
etc. 
O objetivo de uma reportagem é
apresentar várias versões ou
informações sobre um mesmo
fato, de modo que possa orientar e
contribuir para formar a opinião do
leitor.

QUERIDA CRIANÇA,
 

Você se encontra no início do 5º
ano. Está ampliando muito seus
conhecimentos. 
 
Vale a pena estudar para
aprender mais!!!
 
O que acha?
 
Quando surgir algumas dúvidas
sobre como se pontua um texto,
é normal e que para isto, temos
que ler bastante e variados
gêneros textuais. 
 
Na aula de hoje usaremos um
texto jornalístico (notícia), onde
iremos exercitar o uso da
pontuação. Relembrando:
 
Textos jornalísticos são aqueles
publicados em jornais e
revistas, impressos ou online,
com o objetivo de informar
sobre algo ou alguém.
Reportagem e notícia são os
gêneros de textos jornalísticos.
 
Esta é a nossa segunda aula
sobre o uso da pontuação.
 
 

Fonte: “Gênero notícia no uso
da vírgula”. Regina Cláudia
Custódio de Lima e Juarez
Nogueira Lins, disponível
em:  http://www.editorarealize.
com.br/revistas/conedu/trabal
hos/TRABALHO_EV056_MD1_S
A15_ID712_15082016161253.pdf.
Acesso em 12 de outubro de
2018.
 
Fonte: Conhecendo os sinais de
pontuação de forma divertida,
Mariane Ellen da Silva,
disponível
em:  http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/fichaTecnicaAula.h
tml?aula=54738. Acesso em 12
de outubro de 2018.
 
Fonte: A aprendizagem da
pontuação por alunos dos anos
iniciais do ensino fundamental:
uma análise a partir da
produção de diferentes gêneros
textuais, Alexsandro da silva,
disponívelnem: https://periodic
os.ufpel.edu.br/ojs2/index.php
/caduc/article/view/1618.
Acesso em 6 de outubro de
2018.
 
Fonte:Como ensinar pontuação,
Beatriz Santomauro, disponível
em:  https://novaescola.org.br/
conteudo/161/como-ensinar-
pontuacao. Acesso em 6 de
outubro de 2018.
 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA15_ID712_15082016161253.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54738
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/view/1618
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/view/1618
https://novaescola.org.br/conteudo/161/como-ensinar-pontuacao
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ATIVIDADES

 1 - Veja o quadro abaixo:
 
 

2- Leia o texto abaixo, identificando o título, a linha fina, nome do autor, nome do jornal, meio, local
e data de publicação.



 
Qual show as baleias devem ter apresentado?

Onde o show foi apresentado?

3 - O que significa a expressão “dar show” que aparece no título da notícia
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
4 - Use os sinais de pontuação abaixo para completar trechos da notícia “Baleias jubarte dão
show para pesquisadores no mar do ES”.
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Todos os anos as baleias jubarte saem das águas geladas da Antártida onde se alimentam e
nadam milhares de quilômetros em busca das águas quentes de Abrolhos no Sul da Bahia para se
reproduzirem O Espírito Santo está na rota dessas gigantes por isso pesquisadores têm feito
expedições no litoral capixaba para monitorar e estudar a passagem desses animais
 
A gente faz o mapeamento das baleias Vemos onde elas estão qual o comportamento a que
distância estão da costa tempo de avistamento e várias características biológicas delas como a 
 digital que tem na caudal dela A gente identifica cada indivíduo cada grupo e também o que eles
estão fazendo aqui explicou o oceanógrafo Paulo Rodrigues
 
Para conferir sua atividade acesse o texto em:
 
https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/baleias-jubarte-dao-show-para-pesquisadores-
no-mar-do-es.ghtml
 
 

 

INTERDISCIPLINARIDADE:  Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Ensino
Religioso
 
 

 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
 PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Análise linguística/semiótica (Ortografização)

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Morfologia

HABILIDADE(S): 
(EF05LP05) - Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do
modo indicativo.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
 
- Verbo: variação de tempo e de pessoa

SEMANA 3

https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/baleias-jubarte-dao-show-para-pesquisadores-no-mar-do-es.ghtml
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Converse com sua criança
sobre a atividade do dia. Ela traz
como proposta a função dos
verbos.

 
Olá crianças.

 
Hoje teremos uma aula muito
interessante. Vamos descobrir
a função de algumas palavras
que sem elas o que escrevemos
não tem sentido.
 
Querem saber quais são estas
palavras?
 
Então vamos direto para as
atividades.
 
 
 

MAZZAROTTO, Luiz Fernando,
LEDO, Teresinha de Oliveira,
CAMARGO, Davi Dias.  Nova
Redação Gramática &
Literatura: Aprenda a elaborar
textos claros, objetivos e
eficientes. 2.ed. São Paulo,
2009.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?

ATIVIDADES

 1 - Leia o texto abaixo:
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 2- É possível compreender completamente o texto?
 
________________________________________________________________________________
 
Parece que não né! Sabe por que? Estão faltando palavras importantes que dão sentido ao
texto.
 
3 – Então agora reescreva o texto utilizando as palavras abaixo:
 
existem                  usa                     tratar                     era                          acreditavam                passavam
  
maquinando          acreditavam            era                  moravam                  caindo                            era
  
chamávamos            era                       pareciam                  era                           tinha                         estava
 
falando             tínhamos               tínhamos              fizéssemos             encontraríamos preparando 
 
era incomodá-           invadíamos         roubar             saía               corríamos       gritando          estava
 
transtornada                viu                  mudou                 agachou-               começou                examiná-
 
 está quebrada             disse               podemos             preocupe            sei           fazer               fui
  
 



 
trabalhei              confie               dividiu                 improvisou              imobilizando-           diminuiu
 
amparado                fui                      chame                           disse                        sorriu                        ficou
 
levaram-       engessou         estava recuperado          deixei        acreditar       tornei-        morava
 
 
4 – Fez outro sentido não!  
 
Estas palavras suprimidas do texto são chamadas verbo, se suprimido, priva os outros
elementos de um elo, dificultando a compreensão do objetivo da mensagem a ser
transmitida. Verbos são palavras que articula os diferentes elementos que compõem uma
oração, assegurando sentido.   Relaciona-se diretamente com à ação e à existência do
homem no mundo. Entender a função dos verbos é imprescindível para interpretar um
texto, pois, é o sentido dos verbos que faz com que outros elementos se liguem a ele.
Através do verbo podemos identificar a pessoa, o tempo, o modo e se o fato já aconteceu,
está acontecendo ou irá acontecer.
 
5 – Para ler o texto original acesse:
 
https://novaescola.org.br/conteudo/4159/bruxas-nao-existem
 
 
6 - Jogo: Qual é o Verbo?

11

Instruções:
   
  
Algumas frases serão escritas abaixo faltando os verbos. No lugar do verbo será
escrita a palavra tibitar. Haverá também um quadro com os verbos necessários
para serem colocados nas frases. Vamos começar o jogo?
 

a)  Ela tibitava muito cedo para estudar.
 
___________________________________________________
 
b)  Você já estudou Carla? Sim, eu já tibitei.
 
_____________________________________________________
   
 

https://novaescola.org.br/conteudo/4159/bruxas-nao-existem
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c)  Eu já tibitei os meus irmãos.
 
_____________________________________________________
 
d)  Pedro e Elaine tibitavam no que eles fizeram nas férias.
 
_____________________________________________________
 
e)  Olhe as estrelas no céu! Tibitais como são belas.
 
_____________________________________________________
 
f)  O meu vizinho tibitou lixo na rua.
 
_____________________________________________________
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INTERDISCIPLINARIDADE:  Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Ensino
Religioso
 
 

 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
 PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Estratégia de leitura

HABILIDADE(S): 
EF15LP02B - Confirmar antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de
textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
 
 - Leitura e interpretação de textos.

SEMANA 4

Senhores pais, com esta aula
temos os seguintes objetivos:
 
Refletir acerca da importância
de expressar opiniões e de
respeitar o pensamento
divergente;
 
Identificar a função social de
textos de opinião que circulam
em campos da vida social;
 
Estabelecer expectativas em
relação ao texto que vai ler.
 
Então converse com sua
criança e mostre para ela a
importância da leitura e
também de tirarmos nossas
conclusões.
 

QUERIDA CRIANÇA,
 

A nossa aula de hoje vem nos
mostrar o que é uma Resenha
Crítica. Assustou? Não precisa
se assustar. Na verdade, este
termo é utilizado para analisar
um filme, livro, etc. A pessoa
assiste o filme ou lê o livro e dá
a sua opinião. Precisamos
conhecer este este gênero
textual para compreendermos
que cada pessoa analisa um
fato ou situação pela forma
como entende ou conhece o
assunto. É muito importante
respeitar a opinião de outras
pessoas e ter a nossa opinião
respeitada também.

BRASIL. Ministério da
Educação.  Base Nacional
Comum Curricular. Brasília, DF:
MEC, 2018. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.m
ec.gov.br/download-da-bncc/>.
 
KLEIMAN, Angela B. Letramento
e suas implicações para o
ensino de língua materna.
Signo. Santa Cruz do Sul, v. 32 n
53, p. 1-25, dez, 2007. Disponível
em:
https://online.unisc.br/seer/in
dex.php/signo/article/view/24
2/196

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?

http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/242/196
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A resenha crítica apresenta uma
análise e um julgamento de um
filme, livro, apresentação
teatral, apresentação de dança,
show, games, programa de TV,
com o objetivo de convencer o
leitor/espectador a conhecer ou
não, na íntegra, a obra
resenhada. Nesta aula a
resenha crítica estudada é
escrita, mas há também
resenhas críticas orais que
circulam em forma de vídeos.
Se possível, promova a leitura
dos textos em seu suporte real,
pois dessa forma os alunos
terão contato com os textos em
seu meio de circulação e
poderão compreender melhor a
função social desses textos.

ATIVIDADES

1 – Veja a foto abaixo: 

O que vocês estão vendo nesta imagem?

Vocês costumam ver com frequência a situação retratada nesta imagem?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

O que vocês pensam sobre o que está retratado na imagem?

 Todas as pessoas têm a mesma opinião sobre esse assunto?

Por que é importante que nossas opiniões sejam respeitadas?

Como devemos agir quando alguém pensa diferente de nós?

Como você se sente quando alguém não ouve sua opinião ou não permite que você
expresse o que pensa?

 Como você gostaria de ser tratado quando expressa uma opinião diferente da que outra
pessoa expressou?

 Em que situações podemos expressar opinião?

 Você já leu textos que apresentam a opinião de quem os escreveu?

__________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 
O objetivo desse momento é desenvolver a consciência de que existem opiniões divergentes e
cada pessoa tem o direito de expressar sua opinião e ter sua opinião respeitada.
 
 
2 – Este é um trecho de uma Resenha Crítica do filme Mulher Maravilha

15
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 3 – Veja agora a opinião de duas pessoas sobre o filme Mulher Maravilha
   
 

a)   A opinião das duas leitoras foi a mesma? O que você acha do posicionamento delas?
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
b)   Você já assistiu o filme? Se sim qual a sua opinião?
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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PLANO DE ESTUDO TUTORADOPLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
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Distinguir polígonos de não
polígonos;

Reconhecer as
características dos

polígonos, distinguindo-os
dos não polígonos;

Pontuar características dos
polígonos;

Apropriar-se das
características dos

polígonos para esboçá-los e
distingui-los dos não

polígonos.

 
Senhores Pais,
 
Os objetivos da aula de hoje
são:
 

 

 

 

 
 

 
Olá!

 
Você já conhece as figuras

geométricas? Você sabe o que
são polígonos? Nesta aula

vamos relembrar os Polígonos
saber diferenciá-los.

 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
ANO DE ESCOLARIDADE: 5º ANO
NOME DA ESCOLA:
NOME DO ALUNO:
TURMA:                                                                                 TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 5                    NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 20
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INTERDISCIPLINARIDADE:  Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e
Ensino Religioso
 

 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): Geometria

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Figuras geométricas planas: características, representações
e ângulos.

HABILIDADE(S): 
 
(EF05MA34MG) Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras planas
(triângulo, quadrilátero e pentágono) de acordo com o número de lados, o número de
ângulos, diagonais etc. 
 
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
 
 - polígonos e não polígonos;

SEMANA 1

ATIVIDADES

1 – Observando o quadro abaixo, responda as perguntas:
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Quais características tornam uma figura geométrica um polígono? 

Quais das figuras são polígonos? 

Quais características dessas figuras não a fazem ser classificadas como polígonos? 

Quais das figuras não são polígonos? 

Quais das figuras não são fechadas?

Há alguma figura cujos segmentos de reta se cruzam? 

Há figuras fechadas, que não são polígonos? Quais? 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
·        

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
·        

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
·        

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
·        

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
·        

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
·        

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
 
2 – Corrida dos Polígonos:
 
Você vai andar pela sua casa e encontrar objetos que têm formato de Polígono e objetos que
têm formato de Não Polígonos e desenhá-los abaixo:
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 POLÍGONOS

NÃO POLÍGONOS
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INTERDISCIPLINARIDADE:  Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e
Ensino Religioso
 

 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): Geometria

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Figuras geométricas planas: características, representações
e ângulos.

HABILIDADE(S): 
 
(EF05MA34MG) Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras planas
(triângulo, quadrilátero e pentágono) de acordo com o número de lados, o número de
ângulos, diagonais etc. 
 
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
 
 - reconhecimento do triângulo como um polígono de 3 lados; tipos de triângulos

SEMANA 2
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Senhores Pais,
     
Os objetivos da aula de hoje são
retomar o reconhecimento do
triângulo como um polígono de
3 lados, cujas medidas implicam
classificações diferentes,
sinalizando seus elementos
principais;
 
Reconhecer, nomeadamente,
os tipos de triângulos, quanto
às medidas de lados, a partir da
medição dos lados de triângulos
diversos;
 
Levantar as principais
características dos triângulos e
compará-los.
 
 

 
Olá!

 
Você já conhece as figuras
geométricas. Nesta aula vamos
relembrar como reconhecer o
triângulo e suas medidas. Para
isto vamos nomear triângulos,
medir seus lados e classifica-
los quanto á medida dos lados e
também vamos discutir sobre
os três tipos de triângulos:
triângulos de 3 lados de
medidas iguais; triângulos de 2
lados de medidas iguais e
triângulos de 3 lados de
medidas diferentes. Leia as
anotações abaixo:
 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?

ATIVIDADES

 triângulo com 3 lados iguais
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 triângulo com 3 lados diferentes
 

 triângulo com 2 lados iguais
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1 – Agora responda:
 
a)   O que você entende por triângulo Isósceles, Equilátero e Escaleno?
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 
 
2 - 
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INTERDISCIPLINARIDADE:  Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e
Ensino Religioso
 

 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): Geometria

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Figuras geométricas espaciais: reconhecimento,
representações, planificações e características

HABILIDADE(S): 
 
(EF05MA16)
Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e
analisar, nomear e comparar seus atributos.
 

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
 
- Poliedros e corpos redondos

SEMANA 3

 
Senhores Pais,
 
Os objetivos da aula de hoje são
identificar as características
que diferenciam um poliedro de
um corpo redondo;
 
 Compreender a diferença entre
um poliedro e um corpo
redondo;
 
Analisar as propriedades
comuns e diferenças entre
figuras tridimensionais.
 
 

 
OLÁ ALUNOS,

 
Você já conhece as figuras
geométricas. Nesta aula
vamos aprender a diferenciar
um poliedro de um corpo
redondo. Para isto leia as
anotações abaixo.
 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?
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ATIVIDADES

Quais as figuras tridimensionais você acha que rolam? Por quê?

Quais não rolam? Por quê?

Para responder estas perguntas pegue objetos na sua casa que têm o formato dos sólidos acima.

 1 - E você:
 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
 

 
 
2 – Veja o quadro abaixo e para fazer o que se pede, circule os grupos.
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
 
3 – Faça a questão abaixo:
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 

INTERDISCIPLINARIDADE:  Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e
Ensino Religioso
 

 UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): Geometria

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas
quadriculadas: reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos
lados correspondentes.

HABILIDADE(S): 
 
(EF05MA35MG) Ampliar e reduzir figuras em malhas quadriculadas. 
 
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.
 

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
 

SEMANA 4

Senhores Pais.
O objetivo desta aula é
desenvolver o conceito de
semelhança;
 
Desenvolver a capacidade de
ampliar e reduzir figuras,
estabelecendo a relação de
semelhança;     
 
Reconhecer a semelhança entre
figuras planas a partir da
congruência dos ângulos e
proporcionalidade dos lados.
     
 
 

OLÁ ALUNO (A),
 

Você sabe o que é ampliar e
reduzir?
  
O que ocorre quando uma
figura é ampliada ou reduzida? 
       
A figura permanece com a
mesma forma?

 
 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS

DICA PARA O ALUNO QUER SABER MAIS?

OCHI, F. H.; PAULO, R. M.;
YOKOYA, J. H.; IKEGAMI J.
K.  Congruência e semelhança.
In: O uso de quadriculados no
ensino da geometria. 4ª
edição. São Paulo: IME-USP,
2003, p. 35-41.
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ATIVIDADES

Arthur terá que fazer o desenho duas vezes maior
 
Maria terá que fazê-lo duas vezes menor
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1 – Leia a atividade abaixo e faça na malha quadriculada.
 


