
QUERIDO
DIÁRIO...

Roteiro de Estudos

5º ano

QUERIDO(A) ALUNO(A)

Este é o nosso terceiro ROTEIRO DE ESTUDOS, então, consideramos
que você está familiarizado com essa estratégia de ensino. Assim
como nos outros roteiros, este tem o objetivo de  intensificar sua
aprendizagem enquanto você está em casa. Portanto, antes de

começar, reveja algumas dicas para realização dessas atividades.

Separe um tempo para fazer as atividades do dia. O ideal é
continuar estudando de segunda a sexta-feira.

 IMPORTANTE! ESSE ROTEIRO TEM ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS
DURANTE UMA SEMANA E NÃO PRECISA SER IMPRESSO. FAÇA UM BLOCO

POR DIA (HÁ CINCO BLOCOS NO ROTEIRO TODO). SE FOR FAZER A
LEITURA DELE NA TELA DE UM CELULAR, COLOQUE NA HORIZONTAL.

Vá para um lugar da sua casa que seja sossegado e organizado.

Escolha um caderno para fazer o registro. Inicie sempre colocando
em destaque a data e o título da atividade que você fará.

Fique atento(a) às nossas redes sociais. Informaremos nelas o dia
em que você encontrará o gabarito desse roteiro, com

informações e respostas para que você tenha condições de
corrigir seu trabalho e descobrir o que acertou e o que precisa

melhorar.



(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a
ordem das centenas de milhar com compreensão das
principais características do sistema de numeração decimal.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e
subtração com números naturais e com números racionais,
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de
concordância nominal e verbal, convenções de escrita de
citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em
enumerações) e regras ortográficas.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Nesse roteiro você vai aprender...

Querido Diário
Roteiro de Estudos

História

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da
ação do ser humano no tempo e no espaço, com base
na identificação de mudanças e permanências ao
longo do tempo.

Matemática

Língua Portuguesa



Querido Diário
Bloco 1- primeiro dia: Diário de um Banana

a) Do que você acha que esse livro trata? Por quê?

b) Você já leu algum livro da coleção Diário de um

Banana? Que personagens são comuns nessa
coleção?

c) Neste livro, o personagem Greg Heffley embarca
em uma viagem de carro rumo ao aniversário de 90
anos da avó. Durante a viagem, o carro da família
de Greg enguiçou próximo ao parque Mundo
Encharcado. Greg adorou. Então toda a família
resolveu passar o dia lá. O que você acha que vai
acontecer?

1) Observe a capa do livro.

2) Leia algumas páginas desse diário para saber se suas hipóteses se confirmam.







3) Responda:
a) Quem é o narrador desse diário?

b) Esse personagem é também autor do livro Diário de um Banana? Como você
chegou a essa conclusão?

c) Que acontecimento é relatado nesse trecho do diário?



Querido Diário
Bloco 2- segundo dia: Diário de um Banana

Vamos dar continuidade às atividades de ontem. Para isso, releia o trecho do
Diário de um Banana, no bloco 1.

4) Na sua opinião, para qual tipo de público, preferencialmente, o livro foi
escrito: público adulto, público jovem ou público infantil?

5) Explique o plano de Rodrick para enganar Greg.

6) Além de se tornar alvo de todo os olhares das pessoas na piscina, o que
deixou Greg ainda mais constrangido?

7) Reescreva a frase que Rodrick escreveu no papel, sem cometer as mesmas
falhas de ortografia.

Quem é JEFF KINNEY?

Jeff Kinney é um escritor bem conhecido dos
jovens leitores. Ele é o famoso autor dos livros

que levam o nome da série “O Diário de um
Banana”. Mas seus talentos não se limitam  à

escrita para um público infanto-juvenil. É
cartunista, produtor e designer de jogos, e

autor desse best seller que virou febre no Brasil
com suas divertidas histórias. Nascido em 1971,
seu grande sucesso chegou em 1998 foi o ano
que ele teve a ideia do “Diário de um banana”,

trabalhou 8 anos no livro antes de mostrá-lo
para um editor, e o primeiro livro da série só foi
lançado em 2007. Seus livros foram adaptados
para o cinema. E venceram muitos prêmios. Se
você perguntar a seus filhos sobre as histórias
desse multi-talentoso artista, eles falarão com

entusiasmo. O kit “Diário de um Banana” tem
seis volumes, além do Diário de um Banana:

Faça você mesmo,” e o “Diário de um Banana: O
livro do Filme.”



Querido Diário
Bloco 3- terceiro dia: Diário de um Banana

2)  Sobre esse número responda:

a) Ele é par ou ímpar? Justifique.

b) Decomponha esse número de duas maneira diferentes.

c) Qual é o resultado desse número multiplicado por ele mesmo?

1) Observe quantas  pessoas que estão na piscina.

Quantos pés, mãos, orelhas e narizes há na 
piscina no total?



Querido Diário
Bloco 4- quarto dia: O Diário de Anne Frank

Por falar em diário... você já ouviu
falar  do Diário de Anne Frank? É o
diário mais conhecido do mundo. 

Anne Frank foi uma adolescente
alemã de origem judaica, vítima do
Holocausto. Vamos conhecer mais
sobre a vida dela. Clique na foto ao
lado e assista ao vídeo.

1) Faça uma síntese do vídeo que você assistiu. Conte em breves palavras
quem foi Anne Frank, por que sua família precisou se esconder e como era
sua rotina no esconderijo. Seu texto deve ser registrado no caderno.

que cerca o escritor, com a
expressão de sentimentos.

     O diário é marcado pela
presença de trechos que
demonstram a afetividade,
sinceridade e até mesmo
confissões do autor. Nele, ao se
despedir, o autor, demonstra a
intenção de voltar para fazer
uma nova escrita no seu
caderno de registros pessoais. 

O diário e as suas
características

     O diário é um gênero
textual escrito em linguagem
informal, sempre registra a
data e, geralmente, tem o
próprio escritor como
destinatário. Normalmente é
utilizado para apontar os
acontecimentos importantes do
dia a dia, com o objetivo de
guardar as lembranças e
desabafar. No texto do diário
há o registro de ideias e
opiniões sobre a realidade 

https://youtu.be/n2yS97CEBiw


Domingo, 14 de junho de 1942

          Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas.
Pudera! Era dia do meu aniversário. É claro que eu não
tinha permissão para levantar àquela hora, e por isso tive de
refrear a minha curiosidade até as quinze para as sete. Aí
então não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde
recebi as mais efusivas saudações de Moortie (a gata).

             Logo depois das sete fui dar bom-dia à mamãe e
ao papai, e, depois, corri à sala de estar para desembrulhar
meus presentes. O primeiro que me saudou foi você,
possivelmente o melhor de todos. Sobre a mesa havia também
um ramo de rosas, uma planta e algumas peônias; durante o
dia chegaram outros. 

           Ganhei uma porção de coisas de mamãe e papai e
fui devidamente presenteada por vários amigos. Entre outras
coisas, deram-me um jogo de salão chamado Câmara Escura,
muitos doces, chocolates, um quebra-cabeça, um broche, os
Contos e lendas dos Países Baixos, de Joseph Cohen, Daisy
e suas férias nas montanhas (um livro espetacular) e algum
dinheiro. Agora posso comprar Os mitos da Grécia e Roma
— que legal! 

              Lies veio então apanhar-me para irmos à escola.
No recreio, distribuí biscoitinhos doces para todo mundo, e
então tivemos de voltar às aulas.
 
                Agora preciso parar. Até logo. Acho que vamos
ser grandes amigos.

2) Agora que você conheceu um pouco mais da história de Anne Frank, que
tal ler um trecho do seu diário?



a) O texto que você leu foi o primeiro escrito por

Anne Frank em seu diário. Há quantos anos isso

aconteceu? Registre seus cálculos.

b) A menina relata a hora exata em que acordou

naquele dia. Desenhe um relógio analógico e

represente nele essa hora.

c) No dia 12 de junho, Anne Frank estava

comemorando 13 anos de idade. Se fosse viva,

qual seria a idade dela hoje?

d) Releia o trecho:

   "(...) Logo depois das sete fui dar bom-dia à

mamãe e ao papai, e, depois, corri à sala de

estar para desembrulhar meus presentes. O

primeiro que me saudou foi você, possivelmente

o melhor de todos." 

A quem Anne Frank se referia?

e) Quais foram os presentes de aniversário que a

menina ganhou?

15 de julho de 1994

"Vejo o mundo a ser lentamente transformado num deserto (...),

sinto o sofrimento de milhões de pessoas. E contudo, quando ergo

os olhos para o céu, tenho a sensação de que tudo vai mudar para

melhor, de que essa crueldade acabará também, e que a paz e

tranquilidade regressarão novamente."



Agora é a sua vez de escrever uma

página de diário. O tema do texto será a

situação atual do mundo: a pandemia

de Covid-19. Faça um relato sobre um

dos seus dias da semana nesse período

de isolamento. Você pode falar sobre

um acontecimento marcante ou sobre

seus sentimentos, suas ansiedades,

medos... como você está percebendo

todas as mudanças que estamos

passando. Depois, se você sentir à

vontade, compartilhe seu texto com

alguém da sua família para que eles

possam compreender o seu relato.

Lembre-se das características desse

gênero textual. Se precisar  de ajuda

para isso, consulte o bloco 04 desse

roteiro. 

Querido Diário
Bloco 5- quinto dia: Escrevendo uma página

de diário.

No site da escola tem uma proposta muito

interessante de como fazer um diário. Se você

ainda não conhece o site ou não realizou a

atividade, clique na imagem abaixo e

aproveite essa chance. 

Querido diário...
1) Produção de texto.

https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl


Bloco 1: Antes de realizar as perguntas, você se preocupou em copiá-las no

caderno para depois responder? Você observou a capa do livro, refletiu e

respondeu às perguntas sobre ela? E o Diário de um Banana? Você leu o

trecho do texto e em seguida realizou as atividades propostas? 

Bloco 2:   Respondeu as questões do bloco e depois leu a biografia de JEFF

KINNEY?

Bloco 3:   Realizou as propostas de matemática do bloco? Registrou os

cálculos no seu caderno? E o desafio? Conseguiu fazer?

Bloco 4: Você assistiu ao vídeo sugerido? Conheceu um pouco mais sobre

Anne Frank? E a leitura sobre o gênero "Diário", você realizou?

Bloco 5: Fez uma página de diário relatando suas experiências no período

de isolamento? Ao escrever você observou as características de um diário,

ficou atento à escrita correta das palavras e também à pontuação?

 Se você respondeu sim a todas as perguntas
acima,.. Parabéns! Você acaba de conquistar
seu cartão verde. Ele é o passaporte para que
você possa realizar o roteiro de estudos da
próxima semana. Até lá, aprovei te para

fazer leituras e navegar nas outras páginas
que preparamos pra vocês. E fique ligado(a)

nas nossas redes sociais.
Se respondeu não a alguma pergunta, volte

ao bloco correspondente e complete seus
desafios.

Que  bom que você chegou até aqui.!
Isso significa que já tem o cartão amarelo

e que o Roteiro de Estudos Meu
Querido Diário está quase pronto.
Para avançar e receber seu cartão

verde para ter acesso à novas
atividades, você precisa ter cumprido
todas a s tarefas. Vamos conferir?


