EMEB PROFESSORA ANNETE MELCHIORETTO
SEMANA DE 20/07 A 24/07

Queridos alunos: Desejamos que todos estejam bem! Vamos para mais uma semana de
muito aprendizado! Não esqueça de colocar o nome da disciplina e a data das atividades.
Leia, com atenção, toda orientação. Faça com calma e crie uma rotina diária para estudar.
Preparamos as atividades com muito carinho! ♥
Abraços! Até breve!
Professores: Magda (5º ano A), Soraya (5º ano B), Valéria (5º ano C), Moriá (5º ano D),
Sandra (5º ano E), Rosa Maria (Arte), Carlos Alexandre e Marcos (Educação Física).

Língua Portuguesa:
Atividade 1:
(Fonte: Livro de Textos do Aluno Ler e Escrever – Governo do Estado de SP – 2010)
(Autoria das Atividades: Profª Magda)

As fábulas são histórias que sempre trazem uma moral ou ensinamento e as personagens
apresentam ações e sentimentos humanos.
Vamos ler e interpretar a fábula “O Lobo e o Cão”.

O LOBO E O CÃO

Vocabulário:
Amo: dono da casa
Cativo: preso
Esfolado: ferido
Lustroso: brilhante

Fonte da imagem: http://asfabulasdelafontaine.blogspot.com/

Um lobo e um cão se encontraram num caminho. Disse o lobo:
– Companheiro, você está com ótimo aspecto: gordo, o pelo lustroso.... Estou até
com inveja!
– Ora, faça como eu – respondeu o cão. – Arranje um bom amo. Eu tenho comida
na hora certa, sou bem tratado.... Minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem
ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento.
O lobo achou uma ótima ideia e se puseram a caminho.

Mas, de repente, o lobo reparou numa coisa.
– O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado... – observou ele.
– Bem, – disse o cão – isso é da coleira. Sabe? Durante o dia, meu amo me prende
com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo.
O lobo se despediu do amigo ali mesmo:
– Vamos esquecer – disse ele. – Prefiro minha liberdade à sua fartura.
Antes faminto, mas livre, do que gordo, mas cativo.
La Fontaine

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

Responda as perguntas no caderno.
1) Quais as personagens dessa história?
2) O que o lobo achou da aparência do cão quando se encontraram?
3) Quais eram as obrigações do cão para seu amo?
4) O cão convidou o lobo para seguirem juntos. O que o lobo notou no pescoço do cão?
5) Qual a justificativa que o cão deu para usar a coleira?
6) Por que o lobo se despediu do cão e foi embora?
7) Qual é o ensinamento dessa história?

PRODUÇÃO DE TEXTO: ESCRITA DE OUTRO FINAL DA HISTÓRIA
O lobo não quis acompanhar e viver a mesma vida do cão. Escreva um final diferente
para essa história com mudanças de vida para o lobo e o cão.

 Não esqueça dos parágrafos e pontuação.

Atividade 2:
(Fontes: Livro Buriti Mais e Aprender Sempre 5º Ano)
(Conteúdo adaptado)

Vamos relembrar? Tirinhas são histórias em quadrinhos (HQ) mais curtas.
Nessa atividade você vai ler as imagens e os textos dos balões.

Leia as tirinhas e responda as perguntas no caderno.

GARFIELD

1) O que as aranhas estão fazendo?
2) No terceiro quadro, a que Garfield está se referindo quando usa a palavra isso?
3) Explique a frase de Garfield “Isso não me cheira bem...”
4) Por que colocaram o cacto gigante embaixo do Garfield?
5) Você acha que o Garfield percebeu o que iria acontecer com ele?
6) Por que as aranhas estavam fazendo isso com o Garfield?

 Veja uma outra tirinha:

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/777856166864213741/

Para saber mais: ☺
Chico Bento caracteriza o típico homem do campo do interior paulista, que anda de pé
no chão, usa um chapéu de palha, nada no rio, pesca, dorme na rede, rouba goiaba do
nhô Lau, brinca com os seus amigos, é simpático, gosta de pescar com seus amigos,
tem como namorada a Rosinha. Mora na fictícia Vila Abobrinha, não gosta muito de
estudar e adora os animais do seu sítio, como a galinha Giselda, o porquinho Torresmo
e a vaca Malhada. Seu nome completo é Francisco Antônio Bento (também conhecido
como Chico Bento). Foi criado pelo cartunista brasileiro Maurício de Sousa em 1961. O
personagem foi inspirado em um tio-avô de Maurício de Souza.
7) Quem são os personagens dessa tirinha?
8) Qual foi a intenção do garoto ao contar que o pai tem oitocentas cabeças de gado?
9) Qual foi a reação de Chico Bento? Explique.

Matemática:
Atividade 1.
(Fonte: Livro EMAI – Volume 2 – Unidade 6)

Nesta semana, vamos continuar revisando alguns conteúdos já aprendidos.
É indiscutível que os números estão presentes em vários momentos do nosso dia.
Às vezes, nem percebemos que estamos realizando cálculos para resolver alguma questão
da nossa rotina.
Na Matemática, quanto mais praticamos, mais desenvolvemos o nosso raciocínio.
Vamos lá? ☺

1. A professora Elaine dá aula para uma turma de 5º ano
e adora ensinar Matemática. Ela pediu a seus alunos
que confeccionassem cartelas com os sinais usados
nas operações:

Em seguida pediu que colocassem essas cartelas de modo que completem as escritas a
seguir. Como você faria isso?

Copie as operações matemáticas completando-as com os sinais correspondentes
para que os resultados fiquem corretos:

A) 1345

1234 = 111

B) 1211

1431 = 2642

C) 1800

15 = 120

D) 125

16 = 2000

2. Márcia, aluna de Elaine, usou a calculadora para obter os resultados mostrados no
quadro a seguir. E desafiou seus colegas a descobrirem, em cada caso, qual das quatro
teclas dos sinais foi apertada para a operação. Descubra você também:

3. Dona Eliane pediu a seus alunos que levassem palitos de fósforo usados para a sala.
Todos estavam curiosos para saber o que fariam com os palitos. Ela começou a aula
pedindo que eles usassem os palitos para construir diferentes figuras geométricas como
estas:

Faça você também suas montagens e responda:

A. Quantos palitos foram usados na construção da figura 1?
B. Quantos palitos foram utilizados na construção da figura 2?
C. E na figura 3?
D. Como você construiria a próxima figura dessa sequência obedecendo ao mesmo padrão.
Quantos palitos teria essa quarta figura?
E. E como seria a quinta figura? Quantos palitos ela teria?

Faça o quadro abaixo e anote suas respostas:

F. Olhando somente no quadro com as respostas, quantos palitos seriam usados para
montar a sexta figura dessa sequência? Explique como você descobriu.

Atividade 2.
(Fonte: Livro EMAI – Volume 2 – Unidade 6)

1. A professora de Daniel disse à turma que na próxima aula eles irão
aprender sobre a reta numérica. Daniel ficou curioso para saber o que
era a reta numérica. Ele achou um jogo na internet com esse nome,
em que era preciso descobrir que número deveria ser colocado em
diferentes pontos da reta. Veja alguns exemplos:

Responda no caderno:

A. Na primeira rodada Daniel preencheu a primeira posição com o número 110. Você acha
que ele acertou? Por quê?
B. Como ele deve ter completado as posições seguintes da rodada 1?
C. O que aconteceu nas outras rodadas? Complete-as e explique como você conseguiu
descobrir.
2. Daniel achou que estava “craque” na localização de números em retas numéricas, mas
quando a aula começou teve uma surpresa. A professora perguntou quais números
estão localizados nos pontos A, B e C da reta numérica que ela desenhou na lousa:

A. Daniel ficou em dúvida. Ele observou que o ponto A fica bem no meio do intervalo entre
o 0 e o 1. A que número você acha que se pode relacionar o ponto A?
B. Daniel explicou que o ponto B fica bem no meio do intervalo entre o 1 e o 2. A que
número você acha que se pode relacionar o ponto B?
C. Finalmente ele observou que o ponto C fica bem no meio do intervalo entre o 3 e o 4. A
que número você acha que se pode relacionar o ponto C?
3. Os colegas de Daniel quiseram saber se a régua é uma espécie de reta numérica. Vendo
o interesse das crianças, a professora pediu que eles medissem pequenos pedaços de
fita e anotassem o resultado. Observe as medições realizadas e anote os resultados:

Respostas:
1. O valor do limão é: 50
2. O valor da maçã é: 5
3. O valor da laranja é: 55

https://pt-br.facebook.com/PROFCADOSORIO/posts/muito-interessante-um-bom-passatempo-bora/1768968013245550/

Registre as respostas no caderno.

Em 2005
Bons pensamentos! Boa diversão!

Na próxima semana você saberá o resultado! Até lá! ☺

Interdisciplinar:
Atividade 1.
Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-ticias/secretaria-da-saude-e-centro-de-contingenciaatualizam-acoes-de-combate-ao-coronavirus-11/

A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você
está ajudando toda a população a diminuir os casos de determinada doença.
Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde
pública por causa da vacinação. Vacinas salvam vidas!

 Leia e analise as informações abaixo.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO LIBERA VACINA DA GRIPE PARATODA
POPULAÇÃO E PRORROGA CAMPANHA ATÉ 24 DE JULHO
A população poderá ser vacinada enquanto houver doses disponíveis nos postos

O Governo do Estado de São Paulo decidiu liberar a vacinação contra a gripe para
pessoas de todas as faixas etárias. A medida foi definida após reunião do Governador João
Doria com especialistas e visa à proteção da população contra o vírus Influenza, reduzindo
o número de pacientes com sintomas respiratórios na rede de saúde de SP. A vacina é
segura, eficaz e protege contra as complicações da gripe, como pneumonias. Embora a
imunização não esteja mais restrita aos grupos prioritários, a Secretaria de Estado da
Saúde faz um apelo especial para a importância de ampliar a cobertura vacinal entre
crianças com idade de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, pois os
índices nestes públicos ainda são inferiores a 60%.
“É muito importante que pessoas que se enquadram nestes grupos
vulneráveis busquem a unidade de saúde mais próxima de sua residência para se

proteger contra as complicações da gripe e não causar a doença”, aponta a diretora
de Imunização da Secretaria, Nubia Araújo. Mais de 14,2 milhões de doses da vacina contra
o vírus Influenza foram aplicadas em SP, com 86,1% de cobertura entre os grupos
prioritários. Idosos, indígenas, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, o grupo
das pessoas com idade entre 55 e 59 anos, pessoas do sistema prisional, profissionais das
forças de segurança e salvamento, professores do ensino básico e superior, pessoas com
doenças crônicas, pessoas com deficiência, Funcionários do Metrô, CPTM, Correios,
agentes de limpeza urbana e pessoas em situação de rua também foram inseridos na
campanha desde 15 de junho.
Coronavírus
A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é
fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos
meses. “Além de proteger a população contra a Influenza, precisamos minimizar o impacto
sobre os serviços de saúde em meio a pandemia de COVID-19, já que os sintomas destas
doenças são semelhantes”, diz o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.
A orientação aos profissionais que trabalham na campanha é para que haja organização
da fila e do ambiente. Além disso, é importante realizar uma triagem com identificação de
sintomas respiratórios – presença de febre, tosse, coriza e falta de ar. Se a pessoa
apresentar febre ou mau estado geral, deve ser colocada máscara no paciente e adiada a
vacina, com recomendação para seguir o isolamento domiciliar. A campanha de vacinação
tem por objetivo prevenir e diminuir o número de mortos pelo vírus INFLUENZA que é de
um subgrupo da gripe e, quando não tratado a tempo, pode levar a óbito. Portanto, a
vacinação dentro do período de campanha é fundamental para prevenção e riscos de
contágio pelo vírus.

Responda em seu caderno:
A) Qual a campanha que está em destaque no cartaz?
B) Segundo o texto acima quais são as pessoas que fazem parte do grupo prioritário
para vacinação?
C) Que tipo de proteção a vacina pode trazer para as pessoas?
D) Em qual estado, segundo o texto, a vacina contra gripe foi prorrogada até 24/07?
E) Qual o principal objetivo da vacina segundo o texto?

Atividade 2.
Fontes: Livro Interdisciplinar do Aluno – Editora Ápis
http://www.bioblog.com.br/a-importancia-da-preservacao-do-meio-ambiente/

Quem cuida do Meio Ambiente?
Meio Ambiente é o local em que organismos vivos são capazes de sobreviver,
apresentando seus ciclos de vida de forma ordenada.
Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas para todos
os seres que habitam a Terra. Afinal, é nela que estão os recursos naturais necessários
para a nossa sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos,
todas as formas de vida do planeta poderão acabar.

Fonte da imagem: https://portal.fiocruz.br/noticia/reciis-abre-submissao-de-artigos-para-dossie-comunicacao-e-meioambiente

Leia o poema do poeta Manoel de Barros. Em seguida, responda as questões no
caderno.

O menino e o rio
O corpo do rio prateia
Quando a lua se abre
Passarinhos do mato gostam
De mim e de goiaba
Uma rã me benzeu
Com as mãos na água
Com fios de orvalho
Aranhas tecem a madrugada
Era o menino e os bichinhos, era
O menino e o Sol
Um menino e o rio
Era um menino e as árvores
Cresci brincando no chão
Entre formigas
Meu quintal é maior
Do que o mundo

Por dentro de nossa casa
Passava um rio inventado
Tudo que não invento
É falso
Era o menino e os bichinhos, era
O menino e o Sol
Um menino e o rio
Era um menino e as árvores.
Se quiser ouvir o Poema, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=54nYRif0lg8
1- O menino do poema guarda na memória a imagem de um rio inventado. Se ele nunca
tivesse visto rios, teria inventando um? Explique.
2- Você gosta de inventar brincadeiras com elementos da natureza? Por quê?
3- O que precisamos fazer para que, no futuro, as crianças também possam conhecer a
natureza e brincar assim?
4- Quais ações podem ser desenvolvidas para preservar as áreas verdes próximas a nossa
casa e da escola?

Atividade 3.
Fontes: https://atividadespedagogicas.net/2017/04/atividades-de-historia-para-5-ano.html
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/segundo-reinado-1840-1889.htm
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/segundo-reinado--brasil-imperio.html
(Conteúdo adaptado)

Na semana passada nós aprendemos sobre o Período Regencial no Brasil.
O que será que aconteceu depois desse período?
É sobre isso que vamos aprender nessa atividade.
O Segundo Reinado (1840 – 1889)
Em junho de 1840, aconteceu o Golpe da Maioridade, uma manobra de alguns
políticos para que D. Pedro de Alcântara conseguisse assumir o trono com apenas 14 anos
(a lei brasileira só permitia com 18 anos). O Golpe deu certo, dando início ao Segundo
Reinado.
Dom Pedro foi coroado Imperador do Brasil, com o título de D. Pedro II e governou
o Brasil até 1889 quando, em 15 de novembro, ocorreu a Proclamação da República.
O Segundo Reinado foi um período marcado por intensas disputas políticas entre
grupos que possuíam diferentes interesses. Uma dessas disputas aconteceu entre aqueles
que defendiam o fim do trabalho escravo – os abolicionistas – e aqueles que defendiam sua
manutenção – os escravistas. Essa questão do fim do trabalho escravo era antiga no Brasil
e vinha desde o período do Primeiro Reinado.

Com a pressão da Inglaterra para o fim da escravidão, o país começou a criar leis,
como a Lei Eusébio de Queiróz (1850), que proibiu o tráfico de escravos no país; a Lei do
Ventre Livre (1871), que determinava que todos os filhos de mulheres escravas nascidos a
partir da data da lei estariam livres; a Lei dos Sexagenários (1885), que dava liberdade aos
escravos com mais de 60 anos; e, por fim, a Lei Áurea (1888), que aboliu a escravidão.
Na área econômica, o Segundo Reinado marcou o sucesso do café brasileiro como
produto de exportação, reforçando as figuras dos barões do café, que estavam
concentrados principalmente nas fazendas do Estado de São Paulo. Esse período também
foi marcado pela chegada dos imigrantes europeus, com destaque para os italianos, que
vieram trabalhar nos cafezais a partir de 1850, por causa da Lei Eusébio de Queiróz.
O conflito mais longo desse período foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu de
dezembro de 1864 a março de 1870. Esse conflito foi causado pelo choque de interesses
entre Brasil, Argentina e Uruguai com o governo do Paraguai.
O Brasil saiu vitorioso, mas amargou impactos negativos, principalmente na
economia. O Brasil teve aproximadamente 50 mil mortos, e a posição de Dom Pedro II saiu
enfraquecida. A partir daí, o exército e o movimento republicano ganharam forças nos
quadros políticos do Brasil, e a queda de D. Pedro II foi só uma questão de tempo.

Para saber mais: Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=Fef_bNUdieA

Baseando-se na leitura, responda as perguntas no caderno:

1) Como D. Pedro de Alcântara consegui ser o Imperador do Brasil, com apenas 14
anos? Explique.
2) O Segundo Reinado foi marcado por intensas disputas. Quais eram esses grupos e
o que eles defendiam?
3) Por que os imigrantes foram substituindo os escravos que trabalhavam nas
plantações de café?
4) Apesar do Brasil sair vitorioso da Guerra do Paraguai, quais foram as consequências
desse conflito? Explique.

Sugestão: Momentos felizes! ☺
Você vai se surpreender com este site!
Vale a pena conferir!
Acesse: https://www.atividadeseducativas.com.br/

Arte:
Prof.ª Rosa Maria
Na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais da história da arte cinematográfica. A
aula passada conhecemos como foi a primeira vez que aconteceu uma exibição de um filme
(Trem chegando na Estação) e como as pessoas que estavam assistindo reagiram: ficaram
assustadas e foram para o canto da sala.
Você já ouviu falar do Cinema Mudo? Os filmes não tinham som. Os personagens
contracenavam, mas não havia o som do diálogo. Leia o texto abaixo para aprender mais
sobre a época do cinema mudo.
O CINEMA MUDO

Responda em seu caderno:

1- Você já assistiu algum filme do cinema mudo?
2- De acordo com o texto, quais eram as formas encontradas para as pessoas saberem o
que os personagens estavam dizendo nas sessões do cinema mudo?
3- Você acha os filmes de hoje em dia mais interessantes? Por quê?
DICA: ASSISTA O FILME DE CHARLIE CHAPLIN, O CIRCO, DE 1928.
https://www.youtube.com/watch?v=HshIW9Z4pgk DURAÇÃO: 3 MIN E 25 SEG.

Educação Física:
ATIVIDADE: MOSCA E ARANHA
Material:
Fita crepe ou algo que demarque os campos das moscas e da aranha.
Duas pessoas ou mais.
Convide as pessoas da sua casa para jogar com você.
Procedimentos:
Os jogadores serão moscas e aranhas.
O objetivo é que a mosca atravesse o campo da aranha sem ser pega.
Atenção: como as moscas andam em bando, se tiver mais de uma mosca no jogo, só
podem sair todas juntas. Então espere até que o último jogador passe a linha e entre no
campo da mosca para que possam retornar.
Quem for pego, deverá sentar-se no chão e virar um “filhote de aranha”. Sendo assim,
também poderá pegar as pessoas (moscas) que passarem, mas sem sair do lugar e/ou se
levantar.
Ganhará o jogo a pessoa que ficar por último sem ser pega.

Imagem feita pelo professor para a atividade.

Variações:
Para deixar o Jogo ainda mais emocionante e desafiador, pode fazê-lo de outras formas,
por exemplo: com dois pegadores (aranhas), ou pedir para as pessoas pularem em um pé
só, entre outras variações.
Atividade pós aula:
Ter estratégia é uma das necessidades desse jogo, aliás de todos os jogos. Você
sabe o que é estratégia? Pesquise o significado dessa palavra e pense como
podemos formular estratégias dentro dessa atividade. Registre tudo em seu caderno.
BOA ATIVIDADE!

