
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 29/05/2020 

PROFESSORA: TIELE HELENA     TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

 PRODUÇÃO TEXTUAL DIRIGIDA 

CRIANDO O MEIO DA HISTÓRIA 

 

André era um colecionador, mas algo aconteceu com uma de suas coleções. 

 

Leia o início e o final da história a seguir e complete-a de acordo com a sua imaginação. 

 

Não esqueça de colocar um título bem criativo   

 

 

1) Colocou o título? 

 

2) O título ficou centralizado? 

 

3) O título está adequado ao texto?  

 

4) O parágrafo foi iniciado com o espaço adequado? (+/_ 1 cm) 

 

5) Os parágrafos estão alinhados? 

 

6) Visualmente a produção está com um bom aspecto? 

 

7) A letra está legível? 

 

8) O tipo de texto que foi usado está de acordo com a proposta? 

 

9) Foi usada a estrutura correta para esse tipo de texto? 

 

10) Foram usados os sinais de pontuação adequados? 

 

11) Foi feita a correção da ortografia? 

 

12) As frases estão claras? 

 

13) O texto apresenta sequência lógica (início, meio e fim)? 

 

 

 

VAMOS PRATICAR! 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pmvc.ba.gov.br/fique-em-casa-o-isolamento-previne-a-aglomeracao-pode-matar/&psig=AOvVaw3VWPGXZnlmbBH1RyghXwls&ust=1585185837069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjr-s67tOgCFQAAAAAdAAAAABAD


  André era um menino que gostava de colecionar objetos. Ele colecionava 

carrinhos, bolinhas de gude, chaveiros, figurinhas, entre outras “bugigangas”. Todas as 

pessoas que o conheciam, sempre o presenteava com objetos para sua coleção. 

      Um dia, _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

      Então André pediu ajuda à sua mãe e à sua irmã. Elas encontraram a sua coleção 

dentro do armário da cozinha. André ficou muito feliz, pois a sua coleção era muito 

importante! 

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA ILUSTRAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 29/05/2020 

PROFESSORA: TIELE HELENA     TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

- Divisão e treinamento das outras operações. 

 
2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

 
- Livro: 

Os microorganismos; 

Página: 500 e 501. 
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