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Semana 15 – 20/07 a 24/07/2020 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS 

A partir desta semana daremos continuidade as nossas atividades semanais. Não esqueçam 

da importância da realização das atividades, pois estamos contabilizando conteúdos e presença 

dos alunos. Segue orientações importantes para a execução das atividades: 

 1. Escolher um horário tranquilo do dia para que o aluno faça as atividades, e que algum 

adulto possa auxiliar e acompanhar o desenvolvimento das atividades. 

2. Escolha um lugar da casa onde seja confortável e livre de aparelhos eletrônicos que 

causem distrações. 

3. Separe todo o material que será necessário: cadernos, lápis, borracha, apontador, caneta, 

e outros materiais que se fizerem necessário. 

4. Determine um objetivo para cada dia, exemplo: no primeiro dia farei Matemática e 

Português, no segundo dia História e Geografia, e assim por diante.  

5. Leia com atenção todas as orientações da atividade, leia todos os textos, a maior parte 

das atividades são de interpretar os textos, se necessário, leia mais de uma vez. 

6. Não é necessário imprimir as atividades, não é necessário copiar os textos, copie apenas 

perguntas e responda no caderno, não esquecendo de colocar a semana que se refere e o nome 

da disciplina, para organizar melhor as atividades. 

7. Procurem não dar respostas prontas, quando seus filhos tiverem dúvidas sobre as 

atividades, ajude-os a pensar em como elaborar as respostas. 

8. É importante manter uma rotina diária, onde o aluno possa fazer suas atividades 

escolares, cumprir suas obrigações com a casa, tenha seus horários de comer e dormir definidos, 

e tenha um tempo livre para brincar, assistir televisão, ou outra atividade de lazer que a criança 

goste. 

9. No final do arquivo, após as atividades de Ed.Física, temos algumas atividades 

adaptadas voltadas apenas para os alunos com dificuldades de aprendizagem e que os pais 

foram orientados pela escola a fazê-las. Os demais alunos não precisam realizá-las. 

10. A partir desta semana você encontrará no final do arquivo, após as atividades 

adaptadas, as correções das semanas anteriores, iniciando com a semana 13. 

PROFESSORES DOS 5º ANOS 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Objetivos: Observar os recursos multissemióticos em mídia digital e os recursos multissemióticos 

presentes em textos digitais.  

 

1. Observe as imagens abaixo e anote no seu caderno uma a uma o que está acontecendo em 

cada quadro. 

A)  B)  

 

 

 

B)  D)  

 

 

    E)   F)  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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G)    H)  

 

I)         J) 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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K)  

 

Todas as imagens são recortes do vídeo “Infográfico” disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KN96zPynEEE> Acesso em 13 jul 2020.  

 

2. Após realizar as anotações no seu caderno, você descobriu de qual história os recortes estão 

se referindo?  

 

3. Leia suas anotações de cada quadro e reescreva a história descoberta por você, melhorando 

suas anotações, agora que você já sabe qual é a história retratada. Assista ao vídeo 

completo e entenda o que é um infográfico.  

 

INFOGRÁFICO É UMA FORMA VISUAL DE APRESENTAR INFORMAÇÕES E DADOS – GERALMENTE 

COMPLEXOS, AUXILIANDO NA COMPREENSÃO DO LEITOR. É ELABORADO POR MEIO DE IMAGENS 

(ILUSTRAÇÕES, GRÁFICOS, ÍCONES) E TEXTOS. 

 

4. Veja um outro exemplo de infográfico. Mesmo que você não entenda algumas palavras 

escritas em outra língua, ou que você não compreenda tudo, o infográfico auxilia na 

compreensão geral sobre o assunto.  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.youtube.com/watch?v=KN96zPynEEE
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a) Explique o infográfico “Gastritis”.  

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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b) O que o infográfico Thayse & Guilherme está explicando?  
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MATEMÁTICA 

Objetivos: Trabalhar com as medidas de tempo através de situações problemas dentro da realidade 

do dia a dia; 

ATIVIDADE 1: 

1-1) Vamos estimar o tempo: Pedro gasta, mais ou menos, 15 minutos para tomar banho e 20 

minutos para tomar lanche, e você, quanto gasta para: 

a) Fazer sua refeição? 

b) Tomar seu banho? 

c) Arrumar seu quarto? 

d) Pegar no sono? 

e) Se vestir quando acorda? 

f) No trajeto até a escola? 

 

1-2) Copie a tabela no caderno e compete: 

  

HORAS ↔ MINUTOS 
 

MINUTOS ↔ SEGUNDOS  

1 60  1 60 

2   2  

3  180  3  

4   4  

5   5  

MEIA   MEIO  

 

1-3) Uma partida de futebol é dividida da seguinte forma: 

 

                                                                                         Fonte: https://br.pinterest.com/pin/728738783426527256/ 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://br.pinterest.com/pin/728738783426527256/
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a) Observe a orientação acima e responda, ao todo quantos minutos tem uma partida de 

futebol? 

b) Quando o juiz prorroga o 2º tempo com mais 4 min, qual a duração do 2º tempo? 

c) Em alguns campeonatos, quando há empate, ocorre uma prorrogação de 30 min com mais 

um intervalo de 5 min, quando termina o jogo. Qual seria o tempo total dessa partida com 

esta prorrogação? 

 

1-4) Vamos calcular o tempo: 

a) A mãe do Carlos saiu de casa as 7 horas da manhã e voltou as 18h. Quantas horas ela ficou 

fora de casa? 

b) Mariana estava doente, o médico prescreveu um remédio para tomar de 6 em 6 horas. Se 

ela tomou a 1ª dose do remédio as 7h da manhã, quando tomará as duas próximas doses? 

c) São 9 horas da manhã, se eu almoço ao meio-dia, quantas horas ainda faltam para o meu 

almoço? 

d) O pai do João entre na empresa para trabalhar as 9h e sai as 17h. Quantas horas ele fica 

trabalhando na empresa? 

e) Camila vai viajar para uma cidade no interior de São Paulo para visitar a sua avó. O seu pai 

disse que a viagem demora em torno de 5 horas, se ela sair as 10h da manhã, que horas 

chegará na casa de sua avó? 

 

ATIVIDADE 2: 

Horas, Minutos e Segundos. Para entender melhor leia o texto: 

Muitas vezes necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minuto 

para segundos, ou em segundos para hora. 

Para tal, devemos sempre lembrar que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto equivale a 

60 segundos. Desta forma, 1 hora corresponde a 3600 segundos. Assim, para mudar de hora 

para minuto devemos multiplicar por 60. Por exemplo, 3 horas equivalem a 180 minutos (3 . 60 = 

180). https://www.todamateria.com.br/medidas-de-tempo/ 

Para compreender melhor, você pode assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1D0t3eBW45s- 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.todamateria.com.br/medidas-de-tempo/
https://www.youtube.com/watch?v=1D0t3eBW45s-
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2.1.  Suponha eu um carro de fórmula 1 tenha dado uma volta na pista em 2 minutos e na volta 

seguinte, ele tenha sido 10 segundos mais rápido. Quantos segundos ele levou para dar a segunda 

volta? 

A) 10 segundos           B) 50 segundos          C) 110 segundos              D)  120 segundos 

2.2. Uma criança que tem um ano e meio de idade já viveu quantos meses? 

A) 18 meses                B) 12 meses                C) 6 meses                       D) 8 meses 

2.3. O número de semanas em um mês: 

A)  é sempre igual a seis;                              B) pode ser igual a quatro;   

C) pode ser igual a seis;                                D) é menor que quatro. 

2.4. Quantas vezes 10 minutos cabem em uma hora? 

A) 2 vezes                  B) 3 vezes                C) 4 vezes                        D) 6 vezes 

2.5.  A viagem de ônibus entre duas cidades demora 48 horas, que equivalem a: 

A)   dois dias;             B) um dia e meio;         C) um dia;                     D) meio dia.      

2.6. Em 10 minutos a quantos segundos? 

A)  600 segundos        B) 100 segundos        C) 60 segundos            D) 1.000 segundos 

2.7. Uma receita de bolo diz: “Leve ao forno por meia hora”. Por quantos minutos o bolo deve 

permanecer no forno?  

A) 60 minutos               B) 10 minutos                        C) 20 minutos           D) 30 minutos 

https://br.pinterest.com/pin/685532374504069386/ 

 

HISTÓRIA 

OBJETIVO: Compreender a importância da escrita para os povos antigos, seu surgimento e a 

noção da fonte para a transmissão de saberes, cultura e histórias.  

 

A importância da escrita para o estabelecimento da comunicação entre os povos. 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://br.pinterest.com/pin/685532374504069386/
https://ciepdecristal.files.wordpress.com/2012/07/comunicacao-empresarial.jpg
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Antes do surgimento da Escrita, a comunicação acontecia por meio da fala e dos gestos. A escrita 

surge em decorrência da necessidade que o homem tinha de controlar o ambiente em que vivia. A 

escrita possibilitou que houvesse uma maior consciência sobre os fatos e permitiu a organização 

do pensamento. 

Todos os conhecimentos eram passados, de geração em geração, através da oralidade. Assim, os 

conhecimentos e pensamentos não compartilhados com os demais, acabavam se perdendo no 

tempo. A Escrita vem para garantir o registro das ações e pensamentos humanos; ela foi se 

desenvolvendo e ganhando extrema relevância nas relações sociais, na difusão de ideias e 

informações. 

A transmissão das mensagens começa com as placas de argila da escrita cuneiforme na 

Mesopotâmia e evolui até chegar no uso do computador. Os sumérios utilizavam a argila para 

escrever, e quando queria que seus registros fossem permanentes, as tabuletas cuneiformes eram 

colocadas em um forno, ou poderiam ser reaproveitadas quando seus registros não fossem tão 

importantes que precisariam ser lembrados sempre. 

Até a Revolução Industrial, cartas e bilhetes faziam parte da comunicação escrita. Logo, o telefone 

foi inventado e, a partir daí, várias outras invenções surgiram já no século XX, facilitando ainda 

mais a comunicação. A noção de tempo e espaço se modificou. Hoje conseguimos encurtar 

distâncias através das tecnologias; estabelecemos contatos em tempo real com pessoas que estão 

a milhares de quilômetros de nós. 

Mas a utilização da Escrita através do Alfabeto é o principal meio pelo qual todas estas tecnologias 

se desenvolveram se expandiram e, ainda hoje, continuam evoluindo cada vez mais rapidamente. 

A vida moderna, com toda a sua dinamicidade, faz com que sejam desenvolvidas tecnologias cada 

vez mais capazes de maximizar o tempo. 

O gosto pela leitura faz com que as pessoas tenham mais facilidade de se expressar através da 

palavra escrita. Por isso a importância do papel de pais e educadores no sentido de estimular a 

leitura desde a infância para que ocorra um melhor desenvolvimento intelectual e crítico formando 

seres humanos capazes de olhar a sociedade através de lentes críticas capazes de transformar a 

sociedade em que vivem. Fonte: https://ciepdecristal.wordpress.com/a-importancia-da-escrita/ 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
http://www.infoescola.com/historia/sumerios/
http://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/
https://ciepdecristal.wordpress.com/a-importancia-da-escrita/
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ATIVIDADES 

Copie as atividades em seu caderno e responda.  

1) A comunicação é importante, nos conecta com o mundo.  

a) Como você imagina comunicar com uma pessoa que não ouve e não fala?  

b) De que maneira você faria para se comunicar com uma pessoa com essa dificuldade de falar? 

 

2)  É mais fácil se comunicar pela escrita ou pela fala? Explique. 

 

3) Hoje nós utilizamos a comunicação por meio da tecnologia. Os emojis nos ajudam a escrever 

menos palavras. Faça uma frase utilizando apenas esses símbolos e depois escreva por extenso. 

Abaixo temos alguns exemplos de emojis, mas você pode utilizar outros de seu conhecimento. 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos: Ler e compreender um texto com estrutura de causa-consequência, a formação  

da chuva ácida e sua precipitação no Ambiente. 

 

O texto que você vai ler mostra as causas da chuva ácida e as 
consequências disso para o ambiente. 
 

A chuva ácida 
Substâncias tóxicas são lançadas na atmosfera pelas indústrias, auto móveis e queimadas 

principalmente. Essas substâncias tóxicas se misturam com a água das nuvens e, quando 

chove, forma-se, a chuva ácida. 

Quando a chuva ácida cai sobre plantações florestas e lagos, pode afetar espécies vegetais 

e animais. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Quando cai sobre automóveis, edifícios estátuas e monumentos pode causar a corrosão 

dos materiais que compõem essas estruturas. 
 

Chuva ácida 

 

 

 

 

Os gases de escapamento de automóveis ligados a atividades humanas exalam para a atmosfera  

juntamente  com o dióxido de carbono, óxidos de enxofre e de nitrogênio, que na atmosfera 

convertem-se em ácido   sulfúrico e nítrico e dão origem  às  chuvas ácidas e neblinas ácidas. 

Antigamente como componente mais importante das   chuvas   ácidas   considerava- se o ácido 

sulfúrico que seria exalado pela combustão do petróleo e carvão de indústrias. As chuvas 

ácidas, afetaram mais de 15 mil quilômetros quadrados de zonas pantanosas da Suécia, 

abaixaram o PH de mais de 20% dos lagos e pântanos da Noruega e têm sido relatadas 

mortandades de grandes quantidades de peixes e de plâncton. No Canadá os peixes 

extinguiram-se em 5% dos lagos e em 15% estariam em vias de extinção. Os prejuízos 

produzidos pelas chuvas ácidas transformaram-se também em problemas sociais e 2/3 da 

área total da antiga Alemanha Ocidental, correspondentes á cerca de 70 mil quilômetros 

quadrados, foram afetados em 8% em 1982, 34% em 1984 e 51% em 1984 e 55% em 1985. 

 

Substâncias 

tóxicas são 

lançadas no ar. 

A água da chuva 

se mistura a 

substâncias 

tóxicas. 

A chuva ácida 

causa prejuízos 

ambientais e 

pode corroer 

estruturas na 

cidade. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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CHUVA ÁCIDA 
 
 
 
 
                                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Como a chuva ácida se forma? 
2. Quais são as consequências da chuva ácida? 
3. Complete o esquema com as consequências da chuva ácida. 

 
 
 

Fenômeno atmosférico que 

consiste na precipitação com 

elevada acidez. A chuva 

apresenta grande concentração 

de ácidos. 

A chuva ácida 
forma-se 

quando há uma 
elevada 

concentração 
de gases, como 

o dióxido de 
enxofre e 

nitrogênio na 
atmosfera, que, 

ao entrar em 
contato com as 
gotas de água 
suspensas no 

ar, reagem 
formando 
ácidos. 

Isso resulta na 
chuva com 

elevada acidez. 
 

Normalmente a 

chuva ácida 

apresenta ph 

abaixo de 5,5 

Pode ter origem 

natural por meio 

de vulcões, que 

emitem gases na 

atmosfera, e 

também por 

meio de 

processos 

biológicos. Ë considerada um grave problema, especialmente ambiental, as 
principais consequências da sua ocorrência são: 

 Acidificação do solo; 
 Contaminação dos cursos d’água; 
 Perda da biodiversidade; 
 Lentidão no desenvolvimento dos vegetais; 
 Desenvolvimento de doenças respiratórias nos seres 

humanos; 
 Destruição de monumentos e obras civis. 

 

Ou origem antrópica, devido a 

concentração de indústrias e veículos 

que, por meio da queima de 

combustíveis fósseis lançam gases à 

atmosfera.  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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CIÊNCIAS 

Objetivo: Entender a ligação entre economia, política e meio ambiente por meio dos parâmetros do 

desenvolvimento sustentável. 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Na semana anterior, você viu um dos parâmetros do Desenvolvimento Sustentável, que foi 

o Consumo Consciente. A ONU preocupada com a vida na Terra, levando em consideração a fome, 

a destruição do Meio Ambiente e as guerras, montou 17 objetivos para que essas causas sejam 

diminuídas e até mesmo eliminadas, para que tenhamos um mundo mais justo e equilibrado, 

levando em consideração toda a vida na Terra, seja ela humana ou não. Desenvolvimento tem a 

ver como o país produz a sua riqueza e como a distribui para os seus, a distribuição pode ser feita 

por meio do trabalho, da saúde, educação, cultura, moradia, tecnologia e outros. Um país 

desenvolvido é aquele que permite que toda sua população tenha acesso a uma vida justa e de 

qualidade. Sustentável já tem a ver como esse desenvolvimento não fere o meio ambiente com 

poluições, desmatamentos e contaminações de rios, para isso as indústrias que produzem o 

trabalho e a agricultura e pecuária que usam a terra, tem que ter cuidados para não destruição do 

meio ambiente que estão usando.   

Vamos entender um pouco os três conceitos: Economia, Política e Meio Ambiente, que serão 

trabalhados em conjunto para atender o Desenvolvimento Sustentável. 

CAUSA CONSEQUÊNCIAS 

 

A água das nuvens se 

mistura a substâncias tóxicas 

lançadas na atmosfera. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Economia: A economia tem a ver com o trabalho e com a produção de dinheiro no país, 

como esse dinheiro é criado e dividido. 

Político-Social: A política é o campo onde se toma decisões para se organizar todos os 

campos da sociedade: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Economia, Cultura, Moradia, entre 

outros. 

Meio Ambiente: É tudo aquilo que está vivo ou não-vivo na Terra, e que possibilitam a vida 

na terra, somos nós, os animais, plantas, pedras, rios, solo, ar. 

E como essas coisas se relacionam? 

Para eu ter uma economia que não polua ou destrua o meio ambiente ou coloquem pessoas 

em trabalhos não dignos, com salários baixos, e desiguais por questão de cor ou gênero, preciso 

que a política aja, impedindo por meio de leis e sanções (punição) que essas coisas aconteçam. 

Do mesmo modo é essa política que vai trabalhar para termos água limpa e comida acessíveis para 

todos. Como também é economia, junto com a política que irá organizar meios de termos Energia 

limpa e renovável, que não agrida tanto o Meio Ambiente, como a eólica (ventos) e a solar. 

Vamos ver agora os 17 objetivos da ONU: 

1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares. 

2.  Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades. 

4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas. 

6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 

saneamento para todos. 

7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 

renovável para todos. 
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8. Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 

10. Redução das desigualdades- Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. 

13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança climática e seus impactos. 

14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. 

16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par 

ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

Fonte: https://www.piscodeluz.org/desenvolvimento-

sustentavel?gclid=Cj0KCQjw0rr4BRCtARIsAB0_48MFc9aDiIRJ8GVsRO2ysKAhwuT7ehc1y1vQ6IYRr7fsdm94vszHa

00aAp3jEALw_wcB  

  

Agora responda as perguntas no seu caderno: 

1 – Olhe essa imagem e explique por que não simboliza um Desenvolvimento Sustentável: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.piscodeluz.org/desenvolvimento-sustentavel?gclid=Cj0KCQjw0rr4BRCtARIsAB0_48MFc9aDiIRJ8GVsRO2ysKAhwuT7ehc1y1vQ6IYRr7fsdm94vszHa00aAp3jEALw_wcB
https://www.piscodeluz.org/desenvolvimento-sustentavel?gclid=Cj0KCQjw0rr4BRCtARIsAB0_48MFc9aDiIRJ8GVsRO2ysKAhwuT7ehc1y1vQ6IYRr7fsdm94vszHa00aAp3jEALw_wcB
https://www.piscodeluz.org/desenvolvimento-sustentavel?gclid=Cj0KCQjw0rr4BRCtARIsAB0_48MFc9aDiIRJ8GVsRO2ysKAhwuT7ehc1y1vQ6IYRr7fsdm94vszHa00aAp3jEALw_wcB
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2 – Leia o trecho da notícia e diga com quais objetivos ela se enquadra com o Desenvolvimento 

Sustentável: 

 

3 – Vejam as duas imagens a seguir e explique quais objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

não estão sendo alcançados: 

          

*SUS – Sistema Único de Saúde. 
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ARTE 

Objetivo: Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, explorando diferentes 

espaços da comunidade. 

Contextualização: Nesta semana estudaremos sobre objetos antigos e artistas que retrataram 

crianças e seus brinquedos. 

Lembre-se sempre de guardar suas atividades para utilizarmos quando voltarmos às aulas. 

 

ATIVIDADES:  

BRINQUEDOS E OBJETOS DE AFEIÇÃO 

Vários artistas retrataram brincadeiras, como já estudamos, mas nesta semana daremos 

atenção para brinquedos específicos. 
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Nas fotos acima você pode ver as obras de Ricardo Ferrari, que retrata duas crianças, uma 

brincando de carrinho e outra brincando de boneca; o artista Rodrigo Honda, que mora perto da 

gente, em São Bernardo do Campo, fez a obra Tamagoshi, um brinquedo muito popular há cerca 

de dez anos atrás. 

O artista Bansky, eu nós conhecemos há algumas semanas, retratou um menino brincando 

com uma boneca, vestida de enfermeira e outros bonecos na cesta e uma última imagem, do 

palhaço Painço e do Lúcio, objetos de uma das professoras da escola. 

Já que estamos dentro de casa, você deve, nessa semana procurar qual é o brinquedo mais 

antigo que você tem na sua casa. Só vale escolher um! 

Pegue uma folha em branco ou use seu caderno de arte, coloque nome, data, o nome da 

atividade e escreva o nome deste brinquedo. Faça um desenho de observação bem grande dele e 

pinte bem bonito para que possamos mostrar para todos quando voltarmos para a escola. 

Para fazer o desenho de observação, coloque o brinquedo à sua frente. Você deve olhar 

para ele e fazer o desenho igualzinho o real. 

Bons estudos!  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: Seguindo os estudos sobre os jogos de tabuleiro, com o objetivo de aprimorar a 

concentração, aprender noções de estratégia e desenvolver o raciocínio lógico, mantendo a 

temática de reaproveitamento de resíduos, conheceremos na aula de hoje o “jogo de trilhas”. 

Também conhecido como “moinho”, o desenho de seu tabuleiro foi encontrado em cavernas pré-
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históricas na Áustria, França e no Egito com data de 1400 a.c., consistindo em três quadrados de 

tamanhos diferentes conectados.  

                    

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Com a ajuda da família, corte um pedaço de papelão no formato de um quadrado ou utilize a parte 

de trás do tabuleiro de damas que construímos na aula anterior. Em seguida desenhe utilizando 

uma régua, três quadrados, um dentro do outro (conforme figura 1), com o quadrado maior 

ocupando quase o tamanho do tabuleiro, em seguida, conecte os três quadrados através de linhas 

horizontais e verticais que não devem atravessar o quadrado menor no centro do tabuleiro 

(conforme figura 2). Após conectar os quadrados, utilizando uma tampinha ou outro objeto redondo, 

desenhe 23 casas no ponto de interseção entre duas retas, ou seja, sempre que uma linha se 

encontrar com outra (conforme figura 3). 

                   
  

      

Após concluir o tabuleiro precisaremos de 18 tampinhas de garrafa, 9 de cada cor (você pode pinta-

las ou até mesmo jogar utilizando-as viradas para baixo e para cima para diferenciar as peças dos 

dois jogadores), caso não possua as tampinhas, você pode recortar 18 pedaços de papelão do 

tamanho das “casas do tabuleiro” e pintá-los de duas cores diferentes, 9 de cada cor.  

 

REGRAS DO JOGO DE TRILHAS: 

O objetivo do jogo é remover as peças do adversário até que ele fique com apenas duas. Para 

remover uma peça do adversário é necessário movimentar suas peças formando uma “trilha” com 

3 peças alinhadas da mesma cor em cima da mesma linha (horizontal ou vertical) ou alinhar 3 

peças em cima da mesma linha (horizontal ou vertical) durante a colocação das peças no tabuleiro. 
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Sempre que uma trilha com 3 peças da mesma cor ocorrer, uma peça qualquer do adversário 

poderá ser removida, não sendo permitido retirar uma peça do adversário que forme uma trilha 

(porém se não houverem peças adversárias a não ser em uma trilha, então é permitido remover 

uma peça da trilha). 

 

O jogo se inicia com o tabuleiro vazio e os jogadores vão se alternando na colocação de uma peça 

por vez, em qualquer casa do tabuleiro, até que todas as 18 peças estejam posicionadas. Com 

todas as peças no tabuleiro, os jogadores se alternam na movimentação das peças, deslizando 

uma peça por rodada, não devendo sair de cima da linha ao se movimentar e não podendo pular 

mais de uma casa a cada movimento na rodada. Para que isso aconteça, a casa escolhida para 

movimento deve estar livre, sem nenhuma peça estacionada. Não é permitido pular por cima de 

casas ocupadas ou de uma linha a outra que não estejam conectadas.  

 

A partida termina quando um jogador ficar com apenas duas peças, sendo declarado o perdedor. 

Uma outra forma de ganhar a partida é deixar o adversário sem nenhuma jogada válida (ou seja, 

devido à disposição das peças o oponente fica "trancado" e impedido de se movimentar). Se ambos 

jogadores ficarem com 3 peças em jogo e em 10 jogadas não houver vencedor, o jogo terminará e 

será declarado um empate. 

 

Agora que você conheceu as regras e confeccionou seu tabuleiro, reúna a família para uma disputa 

do jogo de trilhas. Divirtam-se! 

 

FONTES: 

Megajogos. Regras e origem do jogo trilha ou também chamado de moinho. Disponível em 

https://blog.megajogos.com.br/regras-e-origem-do-jogo-trilha-ou-tambem-chamado-de-moinho/ acesso em 

02/07/2020. 
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ATIVIDADES ADAPTADAS 
 

 ATIVIDADE ADAPTADA DE GEOGRAFIA:  

LEIA O TEXTO PARA O ALUNO PARA QUE ELE TENHA A COMPREENSÃO 

DO ASSUNTO E POSSA DESENVOLVER A ATIVIDADE. APÓS A LEITURA 

PEÇA QUE ELE TENTE RECONHECER ALGUMAS PALAVRAS ATRAVÉS 

DA LEITURA INDIVIDUAL. 

 

CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO DO AR 

PARA A SAÚDE. 
 

OS GASES TÓXICOS NA ATMOSFERA ATACAM 

PRIMEIRO O APARELHO RESPIRATÓRIO, 

DIMINUINDO SUA RESISTÊNCIA E AGRAVANDO 

DOENÇAS JÁ EXISTENTES. NAS CIDADES 

POLUÍDAS É COMUM AS PESSOAS QUEIXAREM-

SE DE DOR DE GARGANTA, DOR DE CABEÇA, 

SENSAÇÃO DE CANSAÇO E MAL-ESTAR, ALÉM 

DE ARDOR E IRRITAÇÃO NOS OLHOS. O NARIZ 

PODE COMEÇAR A ESCORRER, PROVOCANDO 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line - 5º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

   
 Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 

 23 
 

CORIZA, POR CAUSA DA INALAÇÃO DE ÓXIDOS 

NITROSOS, HIDROCARBONETOS E OZÔNIO. A 

TOSSE E A DOR DE GARGANTA SÃO 

PROVOCADAS PELA COMBINAÇÃO DE DIÓXIDO 

DE ENXOFRE E OZÔNIO. PARA AQUELES QUE JÁ 

SOFREM DE ASMA E BRONQUITE, O QUADRO 

PODE SE AGRAVAR, PRINCIPALMENTE NAS 

CRIANÇAS, IDOSOS, CARDÍACOS OU PESSOAS 

COM A PRESSÃO ALTA. AS GRIPES SÃO 

DISSEMINADAS COM MAIS FACILIDADE. O 

EXCESSO DE MONÓXIDO DE CARBONO PODE 

CAUSAR SONOLÊNCIA, TONTURA, VERTIGEM E 

ATÉ A MORTE, POIS A PRESENÇA DESSE 

POLUENTE REDUZ O TRANSPORTE DE 

OXIGÊNIO PELO SANGUE. PROBLEMAS 

CARDIOVASCULARES AUMENTAM EM CERCA DE 

10% EM DECORRÊNCIA DA POLUIÇÃO. 
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OS ASMÁTICOS E AS CRIANÇAS SÃO OS MAIS 

AFETADOS PELA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 

MAS, PARA QUALQUER PESSOA, AS CHANCES 

DE SOFRER EFEITOS NEGATIVOS À SAÚDE SÃO 

MAIORES QUANDO REALIZAM ATIVIDADES 

FISICAS EM LOCAIS COM NÍVEIS ELEVADOS DE 

POLUENTES. POR ISSO, DEVE-SE EVITAR A 

PRÁTICA DE ESPORTES EM AVENIDAS POR 

ONDE PASSAM MUITOS VEÍCULOS. A PRESENÇA 

DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS AFETA TAMBÉM 

A SAÚDE DAS PLANTAS E PROVOCA EM MUITOS 

PAÍSES A PERDA SIGNIFICATIVA DAS 

COLHEITAS. 

MENDONÇA , RITA (ORG.). COMO CUIDAR DO 

SEU MEIO AMBIENTE. SÃO PAULO: BEI 

COMUNICAÇÃO, 2004.P. L08-\ 09 
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ALUNOS, AO RESPIRAR PELO NARIZ, 

MUITAS DESSAS PARTÍCULAS FICAM 

PRESAS NO MUCO E NOS PELOS DO 

NARIZ. DESSA FORMA, CONSEGUIMOS 

"FILTRAR" PARTE DAS IMPUREZAS DO 

AMBIENTE. 

 

VAMOS DESCOBRIR SE O AR DO LUGAR 

ONDE VOCÊ VIVE É POLUÍDO? NESTA 

ATIVIDADE VOCÊ VAI VERIFICAR A 

POLUIÇÃO PRESENTE NO AR. 

 

ESSES RESÍDUOS TAMBÉM ESTÃO NO 

AR QUE RESPIRAMOS? PARA ONDE VAI 

O AR QUE ENTRA EM NOSSO CORPO? 
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COMPARE A SITUAÇÃO DOS TECIDOS 

COM OS PULMÕES. 

 

 

 
 

 

• MATERIAL: 

2 PEDAÇOS DE TECIDO BRANCO 

• COMO VOCÊ VAI FAZER: 

1. GUARDE UM DOS PEDAÇOS DE TECIDO 

EM UM SACO PLÁSTICO E COLOQUE-O 

DENTRO DE UMA GAVETA. COMO ESTÁ NA 

ILUSTRAÇÃO ABAIXO.  

2. PENDURE O OUTRO PEDAÇO DE TECIDO 

EM UM VARAL, EM UMA JANELA OU EM 

LEIA PARA O ALUNO TODAS AS INTRUÇÕES PARA QUE POSSA 
FAZER O EXPERIMENTO, ELE NECESSITARÁ DE SUA AJUDA E 
ACOMPANHAMENTO NESSE PROCESSO, DEPOIS IRÁ 

RESPONDER AS PERGUNTAS NO CADERNO. 

OS ALUNOS PODEM FAZER O EXPERIMENTO EM LOCAIS 

DIFERENTES E COMPARAR OS ESTUDOS. POR EXEMPLO, CADA 

UM PODE FAZER O EXPERIMENTO EM CASA E COMPARAR A 

QUALIDADE DO AR EM DIFERENTES BAIRROS. 
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QUALQUER OUTRO LUGAR AO AR LIVRE. 

EVITE DEIXÁ-LO EM UM LUGAR ONDE A 

CHUVA POSSA CAIR SOBRE ELE. OBSERVE 

A ILUSTRAÇÃO. 

 
 

3. DEPOIS DE UMA SEMANA, OBSERVE A 

COR DO TECIDO PENDURADO NO VARAL. 

MARQUE COM UM "X" A COR 

CORRESPONDENTE NA TABELA ABAIXO: 
 

PRIMEIRA SEMANA 
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4. ESPERE MAIS UMA SEMANA E FAÇA UMA 

NOVA OBSERVAÇÃO DO TECIDO 

PENDURADO NO VARAL. MARQUE COM UM 

"X" A COR CORRESPONDENTE. 

 

SEGUNDA SEMANA 

 
 

 

 

5. AO COMPLETAR A TERCEIRA SEMANA, 

RETIRE O TECIDO O VARAL. OBSERVE A 

COR E MARQUE NA TABELA. 

 
TERCEIRA SEMANA 
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6.RETIRE O OUTRO PEDAÇO DE TECIDO DA 

GAVETA E COMPARE. 

 NÃO É NECESSÁRIO QUE O ALUNO COPIE AS PERGUNTAS, APENAS 

COLOQUE O NÚMERO E A LETRA DA ATIVIDADE E COLOQUE AS 

RESPOSTAS EM SEU CADERNO, SE ELE NÃO CONSEGUIR ESCREVER AS 

RESPOSTA SOZINHO, PEÇA QUE ELE FALE A RESPOSTA PRA VOCÊ, 

ESCREVA EM UMA FOLHA A PARTE, E DEPOIS PEÇA QUE ELE COPIE NO 

CADERNO 

A) QUE DIFERENÇAS VOCÊ PERCEBEU 

ENTRE OS DOIS PEDAÇOS DE TECIDO AO 

FINAL DA TERCEIRA SEMANA? 

B) NO TECIDO PENDURADO NO VARAL, 

QUAIS DIFERENÇAS VOCÊ OBSERVOU 

ENTRE A PRIMEIRA E A TERCEIRA 

SEMANAS?  

C) QUE EXPLICAÇÃO VOCÊ DÁ PARA OS   

RESULTADOS OBSERVADOS? 
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D) VOCÊ ACHA QUE O AR PODE CONTER 

SUBSTÂNCIAS QUE FAZEM MAL À SAÚDE? 

ATIVIDADE ADAPTADA DE MATEMÁTICA: 

 

LEIA O ENUNCIADO DA ATIVIDADE E DEPOIS MOSTRE O GRÁFICO PARA O ALUNO, 

EXPLIQUE QUE A LINHA NA HORIZONTAL(DEITADA) REPRESENTA AS FRUTAS 

PREFERIDAS E A LINHA NA DIAGONAL(EM PÉ) A QUANTIDADE DE ALUNOS QUE 

ESCOLHERAM AS FRUTAS. VEJA SE O ALUNO CONSEGUE LER O NOME DAS FRUTAS, 

OU SE RECONHECE AS LETRAS QUE A FORMAM.  DEPOIS ELE DEVERÁ DESENHAR A 

TABELA NO CADERNO E COLOCAR QUANTOS ALUNOS ESCOLHERAM CADA FRUTA. 

NÃO É NECESSÁRIO COPIAR AS PERGUNTAS, O ALUNO PODE COLOCAR APENAS O 

NOME DA DISCIPLINA E O NÚMERO DO EXERCÍCIO E COLOCAR AS RESPOSTAS. 

 

1) O GRÁFICO ABAIXO REPRESENTA UMA 

PESQUISA FEITA ENTRE OS ALUNOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL. OBSERVE O GRÁFICO 

E PREECHA A TABELA E DEPOIS RESPONDA 

AS QUESTÕES: 
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A) QUAL A FRUTA MAIS ESCOLHIDA PELOS 

ALUNOS? 

B) QUAL A FRUTA MENOS ESCOLHIDAS PELA 

TURMA? 

C) QUANTAS UVAS JUNTO COM AS MAÇÃS  

FORAM ESCOLHIDAS PELOS ALUNOS? 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA 13 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. a) Além de fatores genéticos serem responsáveis pela obesidade, de acordo com o texto 

interferem também o estilo de vida da pessoa, sedentarismo, ou seja, quando a pessoa não 

tem o hábito de fazer exercícios e alimentação inadequada. 

 

b) As doenças relacionadas à obesidade são diabetes, alguns tipos de câncer e doenças 

cardiovasculares.  

 

c) Segundo o autor, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil 

porque mais da metade da população está acima do peso e, além disso, a obesidade acaba 

gerando outras doenças.  

 

d) Um artigo de opinião é escrito para que a pessoa possa dizer o que pensa sobre um 

assunto, normalmente um especialista ou alguém que entenda muito daquilo que é tratado 

no texto.  

 

2. Os mosquitos dizem “Diz ele que é o dono da casa” porque os casos de dengue aumentaram 

tanto no Brasil que em muitas casas havia focos de mosquito da dengue. Uma maneira de 

dizer que eles já eram muitos.  

 

3. A tirinha “Se todas as drogas fossem ilegais” quer dizer que algumas coisas que 

consumimos, ainda que não sejam consideradas drogas, como maconha e cocaína, por 

exemplo, também fazem mal para nossa saúde.  

 

4. Os produtos considerados drogas na tirinha são: cerveja (Skol e Heineken), remédio (ritalina) 

e café (cafeína).  
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MATEMÁTICA 

Atividade 1:  Lembrando que no exercício precisa constar a conta que foi utilizada para 

resolver a situação-problema. 

a) Nessa atividade para calcular a quantidade de embalagens, você deveria dividir a 

quantidade de  parafusos pela quantidade que caberia em cada embalagem → 4.230 : 10 = 

423 embalagens. 

b) Nesta atividade para saber o total de torcedores no jogo, você deveria somar a quantidade 

de torcedores do time A mais a quantidade do time B → 12.630 + 17.895 = 30.525 

torcedores. 

c) Nesta atividade, para saber a quantia arrecada na venda dos ingressos, você deveria 

multiplicar o valor do ingresso pela quantidade de ingressos vendidos → 12 x 2.563 = 30.756 

reais. 

d) Nesta atividade, para saber quantas páginas ainda falta para o final do livro, você deveria  

subtrair o total de páginas menos o que ela já leu → 849 – 284 = 565 páginas. 

e) Completando a tabela: 

CIDADE POPULAÇÃO 

PALMAS 299.127 

NATAL 884.122 

PORTO VELHO 529.544 

BOA VISTA 399.213 

VITÓRIA 362.097 

 

 

ATIVIDADE 2: Aqui tem algumas sugestões de respostas, mantenha a que colocou: 

 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS OBJETOS ENCONTRADOS 

CILINDRO Garrafa de refrigerante 
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PIRÂMIDE Telhado de uma casa 

CUBO Dado de jogos 

PARALELEPÍPIDO Geladeira 

ESFERA  Bola de futebol 

CONE Chapéu de aniversário 

 

ATIVIDADE 3: 

Nesta atividade era para adicionar os numeradores e conservar os denominadores e escrever por 

extenso: 

A) 6/3 + 7/3 =  13/3 – treze terços. 

C)3/10 + 7/10 + 8/10= 18/10 – Dezoito décimos. 

B) 1/9 + 1/9 = 2/9 – Dois nonos. 

D)2/5 + 7/5 + 4/5 = 13/5 – Treze quintos. 

 

ATIVIDADE 4:  

Aqui era para você ler o problema e seguir a mesma estratégia anterior. 

A) Se você contribuiu com 3/7 de um trabalho e Rafael contribuiu com 2/7 do mesmo trabalho, que 

fração desse trabalho foi feita pelos dois juntos? R: 3/7 + 2/7 = 5/7.  

B) Gilda leu 2/5 de um livro em um dia. No dia seguinte, ela leu 1/5 do livro. Qual fração do livro ela 

leu nos dois dias? R: 2/5 + 1/5 = 3/5. 

 C) Um pedreiro levantou 4/9 de uma parede em um dia. No dia seguinte, ele levantou 3/9 da 

mesma parede. Que fração da parede ele levantou nesses dois dias? R: 4/9 + 3/9 = 7/9. 

D) Se você gastar 3/5 da sua mesada em lanches e 1/5 indo ao cinema, que fração da mesada 

você vai gastar? R: 3/5 + 1/5 = 4/5. 
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HISTÓRIA 

 
2) Observe a escrita Suméria a seguir, escolha dois símbolos, desenhe-os em seu caderno e 

comente o que cada um pode significar:  

 

 
 
 
3) Imagina que você tenha vivido na pré-história. Crie sinais ou desenhos para representar as 

palavras abaixo. Faça em seu caderno. (Os desenhos são uma sugestão de resposta).  

 

 

 
4) A escrita é fundamental para o ser humano em suas mais variadas formas de comunicação. Seja 

por desenhos, símbolos os mais diversos (placas, emoticons, sinais de trânsito, grafite entre 

outros). Você deverá escrever em seu caderno um relato sobre o momento que vivemos: 

Isolamento Social. Para que sua futura família possa compreender o que realmente aconteceu 

em sua vida. Use sua criatividade. O texto também poderá ser ilustrado. Agora é com você. 

(Resposta pessoal)  

Para auxiliar em sua produção, abaixo temos algumas dicas que você poderá analisar em seu texto: 

 

Título 
Ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com 
um título referente ao tema que será abordado. 

Tema 
 Realizei a minha produção de acordo com o tema proposto: Isolamento 

social? 
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Introdução 
 Nessa parte encontramos as principais ideias que serão relatadas, o local, o 

tempo e personagens que fazem parte da narrativa. 

Contexto 
 Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento a 

utilização dos tempos verbais no presente e no passado e ainda ao espaço 
(local) que ocorrem os fatos. 

Personagens 
 Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira 

devemos mencioná-las no texto. Por exemplo se elas são relevantes e fazem 
parte do acontecimento. 

Desfecho 

 Após apresentar a sequência de fatos (ordem dos acontecimentos), é 
extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato, seja uma 
questão que surgiu com a escrita, ou mesmo uma sugestão para as pessoas 
enfrentam tal problema. 

 
 

  

GEOGRAFIA 

1 Há algum lixão próximo da sua casa ou da escola? Resposta pessoal. Identificar e 

descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, 

indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.). 

2 Em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir a quantidade de lixo gerado pela 

sociedade? 

Resposta pessoal. 

Existe algumas maneiras de diminuir a quantidade de lixo, como reciclar materiais, 

reutilizar embalagens, não consumir em exagero etc. 

 

3 Observe a foto e respondaas questões 4, 5 e 6.   

4 Que consequências o depósito de lixo em lixões pode trazer ao ambiente? E às pessoas? 

As consequências dos lixões ao ambiente são a poluição do solo, das águas subterrâneas 

e do ar. Entre as consequências às pessoas, destacam-se o mal cheiro que o lixo exposto 

exala e a possibilidade de animais que tiveram contato com o lixo transmitirem doenças. 
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5 O que é chorume? 

É um liquido poluente que se origina da decomposição do lixo orgânico. 

6 Por que é importante que o chorume seja tratado? 

Para que eie não polua ou contamine o solo e as águas subterrâneas. 

1 Qual é a principal mensagem desse texto? Você acha essa mensagem 

importante? Por quê? 

A importância de reciclar e dar um novo uso às embalagens.  

Estou adicionando a pergunta 2 

2 Que embalagens são citadas no texto? De que materiais elas podem ser feitas? 

    As embalagens citadas no texto são: caixa, garrafa, saquinho ou lata. Elas podem 

ser feitas de plástico, vidro, papel ou metal. 

 

CIÊNCIAS 

1 -  

Reduzir Reutilizar 

Pilhas Embalagens de plástico 

Plásticos Aparelhos eletrônicos podem ser consertados 

Lata de alumínio Potes de vidros 

 

2 – Por mais que seja uma resposta pessoal, coloco algumas coisas que eu posso reciclar: 

Plástico  Vidro Papel Metal 

Tampas de garrafa Garrafa Jornal Latas 

Garrafa pet Copos Caderno Arame 

 

3 – Aqui também era uma resposta pessoal. Porém esperado que fosse respondido que essas 

ações ajudariam na conservação e menos agressão ao Meio Ambiente. 
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