EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim – 20 a 24/07/2020 – 5º ano

ATIVIDADES DOMICILARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS

20 a 24/07/2020
5º ano
- Na semana anterior, lemos o primeiro capítulo do livro “A família Gorgonzola”.
Agora, iremos conhecer um pouco sobre a escritora desse livro:
Eva Furnari
Representa uma das principais figuras da literatura para crianças. Nasceu em Roma (1950),
radicalizando-se em São Paulo. Desde muito jovem, sua atração eram os livros de estampas por
gostar de se envolver com cores, lápis e pincéis, desenhando mundo e personagens para habitálos em sua imaginação. Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao universo
das Artes Plásticas expondo, em 1971, desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu
de Arte Moderna, em uma mostra individual. Cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
USP, formando-se no ano de 1976, mas não demonstrou atração pelo trabalho de arquitetura.
Iniciou sua carreira como escritora e ilustradora, publicando histórias sem texto verbal, somente
imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, em 1980: Cabra-cega, inaugurando a Coleção
Peixe vivo.
1. Marque a alternativa correta em seu caderno:
a) A finalidade do texto é:
( ) divulgar os livros da autora
( ) informar sobre a vida da autora
( ) instruir sobre o manuseio de livros

b) Este texto é:
(

) bibliografia

(

) autobiografia

(

) biografia

(

) ilustração
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2. Resolva com atenção as divisões:
a) 460 : 2 =

c) 849 : 9=

b) 346 : 3=

d) 2.460 : 5=

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
MATERIAL ENTREGUE NA SEMANA ANTERIOR.

Professora Silmara: CONTINUAR REALIZANDO AS ATIVIDADES ENTREGUES
NAS SEMANAS ANTERIORES.
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