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ATIVIDADES DOMICILARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 

06 a 10/07/2020 

5º ano 

 
- Leia a receita abaixo e responda as questões: 

 

QUENTÃO INFANTIL 

 

INGREDIENTES: 

 

• 6 xícaras de água; 

• 500 g de açúcar; 

• ¼ de xícara de gengibre lascado; 

• 1 maçã cortada; 

• Cascas de limão e laranja; 

• Cravo da Índia a gosto; 

• Canela a gosto. 

 

•              MODO DE PREPARO: 

•       Derreta o açúcar, as cascas de laranja e limão, a canela, o cravo e o gengibre em uma 

panela. Antes que se forme o caramelo, coloque a água e cozinhe por 20 minutos. Coe e sirva 

com maçã picada. 

 

1) Quais as medidas usadas na receita? 

 

2) Se tivéssemos que dobrar a receita, como ficaria? 

 

3)  Os ingredientes dessa receita são considerados alimentos in natura (aqueles obtidos 

diretamente da natureza). Mas há também os alimentos minimamente processados (aqueles que 

passaram por moagem, como exemplo temos o café), outros processados (enlatados, frutas em 

calda) e há também aqueles ultraprocessados (os industrializados, como biscoito). 

 Os alimentos in natura são ricos em nutrientes, já os ultraprocessados são pobres em 

nutrientes, possuem muito açúcar, gordura e outras substâncias que podem fazer mal para a saúde 

quando consumidos em excesso. 
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Faça uma lista de alimentos que você consome que são considerados in natura e 

ultraprocessados. 

 

Alimentos in natura Alimentos ultraprocessados 

  

  

  

  

 

4)  Arme e efetue as operações abaixo: 

a) 2456 + 102 = 

b) 5879 + 897=    

c) 5401 – 1265= 

d) 6512 – 1458= 

e) 2456 X 12= 

f) 1023 X 24= 

g) 456     4= 

h) 874   12= 

i) 4879    8=     

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

AS ATIVIDADES ABAIXO SERÃO REALIZADAS POR NOSSOS ALUNOS 

ATENDIDOS PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 
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Professor/AEE: Miriam do Amaral Contin 

AGORA É HORA DE CONHECER UM POUCO SOBRE O SOM E OS 

INSTRUMENTOS MUSICAIS: 

https://www.youtube.com/watch?v=4foCxheYY3E 

MATERIAL IMPRESSO ENTREGUES NA SEMANA ANTERIOR. 

 

Professora Silmara: RETIRAR MATERIAL IMPRESSO NA ESCOLA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4foCxheYY3E

