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VOCÊ VAI PERCEBER QUE OS PERSONAGENS 

TEM VOZ UM POUCO DIFERENTE, ISSO 

ACONTECE POR CONTA DA DUBLAGEM DO 

VÍDEO.  

Alunos, pais ou responsáveis: 

Esta semana os alunos do quinto ano realizarão atividades com a temática: 

“Organizações do corpo humano: Estudo dos sistemas – Sistema nervoso” As atividades 

indicadas precisam ser copiadas no caderno as demais são para leitura e consulta caso necessite. 

Não é necessário que sejam feitas todas de uma vez, crie uma rotina de atividades durante a 

semana toda. 

 Pedimos que possibilitem que a criança realize as atividades de forma autônoma, 

auxiliando-a em suas dúvidas e fazendo-a refletir sobre os possíveis erros que possam surgir. 

PEDIMOS AOS ALUNOS QUE TODA VEZ QUE FIZEREM UMA ATIVIDADE E TIVEREM 

UMA DÚVIDA ANOTEM EM SEU CADERNO, POIS QUANDO RETORNARMOS VAMOS RETOMAR 

AS ATIVIDADES E AJUDAR COM AS DÚVIDAS 

  

Professores do 5°ano. 

   

 Durante as próximas semanas as nossas atividades serão sobre os sistemas do CORPO 
HUMANO, que são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, o sistema estudado essa 
semana será “Sistema Nervoso”. Sistema nervoso é o responsável pelas nossas sensações. Todos 
nós sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores. Todas essas sensações são produzidas a partir de 
estímulos desse sistema muito importante no nosso corpo. Você vai aprender quais são os 
órgãos do nosso corpo envolvido nesse sistema e como ele trabalha dentro de nós. Bons 
estudos! 
 Lembre-se qualquer dúvida que você tiver anote em seu caderno para que quando a 
gente voltar a se encontrar possamos esclarecer as dúvidas e aprender ainda mais. 

 

 
ATIVIDADES 

 

Aprendendo com o vídeo  

 Os vídeos são uma forma diferente de aprender sobre o tema da semana. Atenção: se 

você não puder ou não conseguir assistir os vídeos não tem problema, isso não vai atrapalhar a 

realização das suas atividades, os vídeos são apenas para completar seus estudos. 

Para acessar cole esse link na barrinha 

https://www.youtube.com/watch?v=C6SzM6O3HdQ 

 

Ou procure pelo vídeo direto no Youtube: O SISTEMA NERVOSO | VÍDEOS EDUCATIVOS PARA 

CRIANÇAS. 

 

 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br
https://www.youtube.com/watch?v=C6SzM6O3HdQ


MATEMÁTICA 

Objetivos: Interpretar e resolver situações problema envolvendo dados numéricos referente ao 
sistema nervoso utilizando as operações fundamentais e utilizar a adição em operações com 
bilhões e milhões. 
 

1. No corpo humano existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos 
raquidianos. Sabendo que um par corresponde a duas unidades, quantos nervos 
cranianos e raquidianos temos no corpo humano? 

 
2. Nos primeiros anos de vida, 850 novas conexões entre os neurônios se formam a cada 

segundo. Considerando que um minuto tem 60 segundos, quantas novas conexões se 

formam em 4 minutos? 

 

3. Mais de 160.000 quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro humano, 

o suficiente para dar a quatro voltas na Terra. Se dividirmos os quilômetros de vasos 

sanguíneos por 4 que resultado teremos? 

 

4. Existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Represente em números: 

 80 bilhões:________________________________________________ 

 100 bilhões:_______________________________________________ 

 

5. Calcule: 

a) 1.000.000.000 + 2.354.100 = 

b) 2.000.000.999 + 5.887.654 = 

c) 6.765.876.112 + 4.567 + 3452+29 = 

CIÊNCIAS 

Nessa semana falaremos sobre o Sistema Nervoso e sua importante função em nosso 
organismo.  
 

Atividade 1: Escreva o texto abaixo em seu caderno: 
 

O Sistema Nervoso 

É o sistema responsável por todas as ações do corpo humano, formado em sua maioria por 

células nervosas conhecidas como Neurônios.  É através dos comandos do Sistema Nervoso que 

andamos, comemos, sonhamos, respiramos, enfim, realizamos todas as funções do nosso corpo 

sejam elas voluntárias (andar, falar, comer) ou involuntárias (respirar, coração bater). Além 

disso, o Sistema Nervoso auxilia no recebimento de informações e quais as melhores respostas 

que podemos dar, como em uma situação de perigo, ou de dor, por exemplo. Os seis sentidos 

também só acontecem em nosso organismo por causa do Sistema Nervoso, que é dividido em 

duas principais partes: 

 Sistema Nervoso Central: formado pelo Encéfalo e Medula Espinhal; 

 Sistema Nervoso Periférico: formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. 

 

 



Imagem www.brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso 

 

1. Sistema Nervoso Central  

Formado pelos órgãos: Encéfalo e Medula Espinhal, a principal função desse sistema é 

receber e interpretar os estímulos que recebemos do nosso corpo como fome, dor, sede 

ou do mundo ao nosso redor como sons, cheiros, imagens. Nele estão os seguintes 

órgãos: 

 

a. Encéfalo: Esse órgão fica na cabeça, protegido pelo crânio, ele é responsável 

pela  audição, reflexos visuais, alguns movimento, batimentos do coração, respiração e 

deglutição, que nada mais é que comer mastigar e engolir alimentos, o Cérebro, faz 

parte do Encéfalo e é a parte mais desenvolvida  é o órgão que comanda nossa memória, 

nossos movimentos, e nossas emoções. 

 

b. Medula Espinhal: Ele fica dentro da coluna vertebral, na Medula encontramos 

um líquido transparente chamado Líquor que é produzido no cérebro, para fornecer 

nutrientes para os tecidos nervosos e para proteger a coluna e o cérebro de impactos 

ao andarmos, corrermos ou pularmos.   A Medula Espinhal também é responsável pelos 

nossos reflexos, que são as respostas rápidas, feitas independentemente de nossa 

vontade como tirar a mão ao encostar em algo muito quente.  

 

2. Sistema Nervoso Periférico: formado pelos Nervos, Gânglios e Terminações nervosas. 

Esse sistema garante que as informações e comandos realizados pelo Sistema Nervoso 

Central cheguem aos demais órgãos do corpo. Na imagem abaixo é possível observar as 

inúmeras e complexas linhas de transmissão que temos em nosso corpo. Um nervo 

bastante conhecido, principalmente pelos adultos é o ciático, com certeza vocês já 

devem ter ouvido alguém reclamar e mancar por causa de dor no nervo ciático, esse 

nervo está no corpo humano, desde os pés até a altura da cintura, onde se interliga com 

outros nervos e gânglios, essas dores podem ser causadas por uma inflamação nesse 

nervo, e somente com medicação prescrita pelo médico e repouso é que passarão.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos: Prof. Itamar 
Fontes de pesquisa: www.wikipedia.com, Site Brasil Escola, Site 

InfoEscola, www.inerp.com.br , 
www.mundoeducacao.uol.com.br/biologia/nervos  

e Revista Superinteressante. 

http://www.wikipedia.com/
http://www.inerp.com.br/
http://www.mundoeducacao.uol.com.br/biologia/nervos


 

PORTUGUÊS  

Objetivo:  

           Vocês registraram o TEXTO SOBRE O SISTEMA NERVOSO NO CADERNO DE CIÊNCIAS, agora 

leiam o texto, registrem as perguntas e responda com atenção: 

1. De acordo com texto lido Interpretação textual sobre o " Sistema Nervoso", como são 

conhecidas as Células Nervosas? 

2. Cite três ações que realizamos no dia a dia e são comandadas pelo Sistema Nervoso? 

3. O Sistema Nervoso está dividido em duas partes, quais são? 

4. Descreva como é formado o Sistema Nervoso Central? E qual sua função? 

5. E quais são esses estímulos? 

6. Onde fica a Medula Espinhal? 

7. Qual o nome do líquido produzido pelo Cérebro que fornece nutrientes para os Tecidos 

Nervosos? 

8. Como é formado o Sistema Nervoso Periférico? 

9. Cite o nome do nervo do corpo humano localizado desde os pés até a altura da cintura? 

10. Você sabe quais são os seis sentidos? Pesquise e escreva o nome de cada um e qual a 

sua função em nosso corpo? 

 

 ORTOGRAFIA 

O Uso do MAL ou MAU 

Objetivo: Usar corretamente as palavras MAL e MAU e reconhecer o significado de cada um. 

 A palavra mau é um adjetivo, pois indica uma característica do substantivo. Nesse caso, 

mau é o antônimo de bom. 

LOBO                                   MAU                              LOBO                              BOM 

substantivo                       adjetivo                        substantivo                   adjetivo 

 A palavra mal pode ser um advérbio que indica uma circunstância de modo. Nesse caso, 

o antônimo é bem. 

PASSA                               MAL                              PASSA                              BEM 

verbo                       Advérbio de modo                verbo                        advérbio de modo 

Mal pode ser um substantivo, significado "doença" ou "aquilo que é ruim". Nesse caso, vem 

geralmente acompanhado de artigo. Exemplo: O mal do ser humano é a cobiça. 

ATIVIDADES  

1. Complete as frases abaixo com mal ou mau: 

a) Eu enxergo MAL! Leia o bilhete para mim, por favor! 

b) Esse garoto foi muito _________ nas provas! 

c) O antônimo de ___________ é bom. 

d) O antônimo de bem é ___________. 

e) Que brincadeira de ___________ gosto! Estou de _________ 



 GRAMÁTICA 

 

Objetivo: acentuar as palavras de maneira correta. 

 

1. Acentue corretamente as palavras Paroxítonas abaixo: A sílaba tônica é a penúltima. 

Exemplo: VÍRUS     

 LINGUA 

 ORGÃOS 

 VIRUS 

 TORAX 

 ABDOMEN 

 FEMUR 

ARTE  

OLÁ CRIANÇAS, TUDO BEM COM VOCÊS? 

 VOCÊS SABIAM QUE OS ARTISTAS PARA CRIAREM AS SUAS OBRAS USAM 
DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS E TÉCNICAS? 
 O ARTISTA PRECISA ESCOLHER E SABER USAR AS TÉCNICAS, OS INSTRUMENTOS 
E OS MATERIAIS DE UMA FORMA CRIATIVA. NINGUÉM CRIA DO MESMO JEITO; CADA 
UM TEM SEU MODO PRÓPRIO DE USAR RECURSOS IGUAIS. 
 

 OBSERVE AS IMAGENS A SEGUIR: 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

TIM NOBLE E SUE 

WEBSTER 

 

KUMI YAMASHITA 

WEBSTER 

 

VICENT BAL 

V 

RASHAD ALAKBAROV 

 



 CONHECEMOS A ARTISTA BRASILEIRA REGINA SILVEIRA NO QUAL TRABALHA 
COM SOMBRA NAS ARTES VISUAIS E PARA ENRIQUECER NOSSOS ESTUDOS HOJE 
APRESENTO MAIS QUATRO DIFERENTES ARTISTAS. 
 VOCÊ JÁ PAROU PRA PENSAR QUE É POSSÍVEL FAZER ARTE COM QUALQUER 
MATERIAL? 
 OBSERVE QUE MESMO COM MATERIAIS DO DIA A DIA E MUITA CRIATIVIDADE 
SOMOS CAPAZES DE CRIAR ALGO! 
 
ATIVIDADE 
 A SEGUIR VOU ESCREVER O PASSO A PASSO DA ATIVIDADE LEMBRANDO QUE 
NOSSO TEMA PRINCIPAL É A ARTE COM LUZ E SOMBRA VOU SUGERIR UMA ATIVIDADE, 
MAS FAÇA DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL TUDO BEM? 
 O “DESAFIO” DA SEMANA É TRANSFORMAR COM CRIATIVIDADE A SOMBRA DE 
UM OU MAIS OBJETOS EM UM DESENHO. 
 
1 PASSO: PROCURE UM LOCAL ONDE A SOMBRA FIQUE BEM INTENSA. 
NESTE CASO COLOQUEI A MINHA FOLHA EM FRENTE A UMA LANTERNA 
EM UM QUARTO ESCURO, MAS VOCÊ PODERÁ USAR QUALQUER OUTRA 
FONTE DE LUZ INTENSA INCLUSIVE A LUZ SOLAR.  
PRENDI UMA FOLHA NA PAREDE COM DUREX E PROJETEI A SOMBRA DE 
UM OBJETO. 
 
2 PASSO:  COM CUIDADO COM UM LÁPIS OU UMA LAPISEIRA SIMPLES 
CONTORNAR AS SOMBRAS. 
APÓS CONTORNAR REFORÇAR O CONTORNO. 
 
 

 

 

 

 

 

3 PASSO: “DESAFIO” OBSERVE O CONTORNO DA SOMBRA DE SEU OBJETO E COM 
MUITA CRIATIVIDADE TRANSFORME EM UM DESENHO BEM CAPRICHADO. 

 
 

 

  
 



 OBSERVE QUE PEGUEI A SOMBRA DO MEU PORTA LÁPIS E TRANSFORMEI EM 
UMA FLORESTA COM ALGUNS ANIMAIS e PLANTAS. 
 E AI GOSTOU?  
 AGORA É COM VOCÊ... 
 

 TRANSFORME A SOMBRA DO SEU OBJETO EM UM DESENHO E NÃO SE 
ESQUEÇA DE COLORIR E DE GUARDAR A FOLHA PARA MOSTRAR QUANDO 
RETORNARMOS. 
 ATÉ A PRÓXIMA! 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Faça a atividade juntamente com sua família. 

Semana 16: Essa semana vamos fazer a atividade de corrida “Kick out”.  

Kick out: é a atividade educativa para corrida, mas vamos fazer parado no lugar, faz-se 

com movimentos ritmados e joelhos estendidos como se fosse chutar alguma coisa à sua frente 

e movimentando os braços coordenadamente ao lado do corpo. 

O tronco deve estar ligeiramente inclinado para trás e a frequência de movimentação 

dos braços deve ser a mesma da velocidade da movimentação das pernas e alternadamente. 

Faça o kick out por dois minutos e descanse dois minutos, repita a sequência de quatro 

a cinco vezes, a seguir alonguem-se, pernas de “borboleta”, conte até trinta, depois “estique” 

as pernas e conte até trinta também. 

 

https://souesportista.decathlon.com.br/melhore-sua-tecnica-de-corrida/  

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DE 20/07 A 24/07 

           Lembre-se caso tenha alguma dúvida anote em seu caderno, quando retornarmos 

poderemos esclarecer as dúvidas. 

 

 

https://souesportista.decathlon.com.br/melhore-sua-tecnica-de-corrida/


MATEMÁTICA  

1. O intestino delgado anatomicamente conta com 6 metros de comprimento, sabendo 

que 1 metro corresponde a 100 centímetros, quantos centímetros tem o intestino 

delgado? 600 CENTÍMETROS  

 

2. A recomendação dos especialistas é que cada porção de alimento seja mastigada cerca 

de 30 a 50 vezes, dependendo de sua consistência. “No caso de alimentos muito sólidos, 

principalmente carnes bovinas, o ideal é mastigar pelo menos 30 vezes antes de engolir. 

Considerando a recomendação da mastigação de alimentos sólidos (30 vezes antes de 

engolir), se uma pessoa cortar um bife em 8 pedaços, mastigar e engolir um pedaço de 

cada vez, quantas mastigadas serão necessárias? 240 MASTIGADAS 

 

3. Em relação à digestão, os especialistas lembraram ainda do tempo que cada 

alimento é digerido. Por exemplo, no caso do carboidrato, o período é de 2 horas; já a 

proteína leva 4 horas; por fim, as gorduras são as que mais demoram para serem 

digeridas e levam 8 horas. 

Considerando que uma hora tem 60 minutos, complete: 

 2 horas = 120 MINUTOS 

 4 horas = 240 MINUTOS 

 8 horas = 480 MINUTOS 

 

4. O estômago produz cerca de três litros de suco gástrico por dia. Quantos litros produz 

em: 

 28 dias? 84 LITROS 

 15 dias? 45 LITROS 

 60 dias? 180 LITROS 

 23 dias? 69 LITROS 

PORTUGUÊS  

1. Escreva o nome dos órgãos que fazem parte do Sistema Digestório.  

BOCA, LÍNGUA, ESÔFAGO, ESTÔMAGO, FÍGADO, VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, 

INTESTINO DELGADO E INTESTINO GROSSO. 

2. Qual é a função do Sistema Digestório em nosso corpo? É RESPONSÁVEL PELA ENTRADA 

DOS ALIMENTOS LÍQUIDOS QUE COMEMOS E BEBEMOS. 

3. Onde começa a digestão? NA BOCA E OS DENTES E A SALIVA AUXILIAM NA 

MASTIGAÇÃO. 

4. Como é o formato do Esôfago? E para qual órgão envia a comida? POSSUI FORMATO 

DE TUBO E LEVA COMIDA ATÉ O ESTÔMAGO. 

5. Qual é o nome do líquido produzido pelo Bolo Alimentar? SUCO GÁSTRICO. 

6. O Fígado é um dos maiores órgãos do corpo humano e possui diferentes funções em 

nosso corpo, qual é a mais importante? A DIGESTÃO. 

7. O Pâncreas produz também a insulina que deve ter sua produção equilibrada, seu 

excesso ou sua falta podem causar graves doenças. Cite o nome da doença mencionada 

no texto? DIABETES. 



8. Como se chama se chama o órgão responsável pelo processo de absorção dos 

nutrientes? INTESTINO DELGADO. 

9. Qual a função do Intestino Grosso?  ABSORVER A ÁGUA E CRIAR UMA MASSA 

CHAMADA DE MASSA FECAL, QUE REUNI TUDO O QUE SOBROU DO PROCESSO DE 

DIGESTÃO QUE NÃO SERÁ MAIS USADO EM NOSSO CORPO. 

 

 Gramática 

1. Procure no texto oito palavras Proparoxítonas acentuadas, escreva-as, separe-as em 

sílabas e circule a sílaba tônica. 

LÍQUIDO - LÍ - QUI - DO 

DIGESTÓRIO - DI - GES - TÓ - RI - O 

ESTÔMAGO - ES - TÔ - MA - GO 

GÁSTRICO - GÁS - TRI - CO 

FÍGADO - FÍ - GA - DO 

PÂNCREAS - PÂN - CRE - AS 

VESÍCULA - VE - SÍ - CU - LA 

ESÔFAGO - E - SÔ - FA – GO 

 

 Ortografia  

1. Pesquise e escreva o significado das siglas, abreviaturas e símbolos: 

 EUA: Estados Unidos 

 Pça.: PRAÇA 

 TV: TELEVISÃO 

 R.: RUA  

 n.: NÚMERO  

 SP: SÃO PAULO 

 


