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Alunos, pais ou responsáveis: 

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

“Organizações do corpo humano: Estudo dos sistemas – Sistema Endócrino” 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 Endócrino”, os hormônios produzidos pelo sistema endócrino são 
extremamente importantes para o organismo. Existem hormônios relacionados, por exemplo, 
com o crescimento do corpo, controle de açúcar no sangue, entre outras funções. Aprenda mais 
sobre esse sistema com as nossas atividades. 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. 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

                A PARTIR DA SEMANA QUE VEM 10/08 AS NOSSAS ATIVIDADES SERÃO BASEADAS 

NAS ATIVIDADES DA APOSTILA QUE VOCÊS RECEBERAM (OS PAIS QUE FORAM RETIRAR A 

CESTA BÁSICA RECEBERAM TAMBÉM UMA APOSTILA), PEDIMOS QUE AINDA NÃO COMECE A 

REALIZAR AS ATIVIDADES DA APOSTILA, AGUARDE PARA QUE SEJAM FEITAS JUNTO COM AS 

ATIVIDADES DO PORTAL POIS UMA ATIVIDADE IRA COMPLETAR A OUTRA. 

SE POR ACASO VOCÊ AINDA NÃO RETIROU A APOSTILA NO DIA 05/08 DAS 8H ÀS 10H 

SERÁ REALIZADA A ÚLTIMA ENTREGA. DEPOIS DESSA DATA OS KITS SÃO RECOLHIDOS DA 

ESCOLA. FIQUE ATENTO A DATA E VÁ BUSCAR A SUA APOSTILA POIS SERÁ IMPORTANTE 

PARA NOSSOS ESTUDOS DAQUI PRA FRENTE. 

 

PROFESSORES DO 5º ANO 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


MATEMÁTICA  

Objetivo: Resolver problemas envolvendo medidas de comprimento, massa e tempo e numerais 

até milhões. 

1. A hipófise é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo. É considerada a 

glândula mestra do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que 

regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Anteriormente, ela era 

denominada de glândula pituitária. Ela possui aproximadamente 1 cm de diâmetro, o 

tamanho de uma ervilha, e pesa entre 0,5 a 1,0 g. O centímetro permite representar de 

maneira simples as dimensões de escala humana que sejam inferiores ao metro.  

Sabemos que 1 centímetro (cm) corresponde a 10 milímetros (mm)  

Com base na informação acima responda as questões convertendo centímetros em milímetros  

 Quanto é 1 Centímetro em Milímetros? 10 milímetros 

 Quantos são 2 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 3 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 4 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 5 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 10 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 15 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 20 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 25 Centímetros em Milímetros? 250 milímetros 

 Quantos são 30 Centímetros em Milímetros? 

 Quantos são 50 Centímetros em Milímetros? 

 

2. O pâncreas é um órgão relativamente pequeno, que pesa 100 gramas. Sabendo que  

1 quilograma(kg) = 1.000 gramas(g). Quantos pâncreas seriam necessários para 

completarmos 2 kg?  

 

3. A cada dia cresce o número de casos de diabetes em todo o mundo. Em 1985, estimava-

se 30 milhões de diabéticos, número está em 250 milhões atualmente e, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2025, alcançará os 380 milhões, sendo 

que a maior incidência estará nos países em desenvolvimento.  

Responda: 

a) Qual a diferença entre o número de casos de diabetes atuais e os de 1985? 

b) Quantos casos a mais teremos em 2025 considerando os números atuais? 

 

4. Ana tem diabetes e faz uso de insulina para o controle da doença. O médico 

recomendou que ela aplique o medicamento (Insulina) trinta minutos antes de cada 

refeição. 

Observe os horários das refeições de Ana e coloque ao lado o horário em que ela deve aplicar o 

medicamento. 

 Café da manhã: 8 horas e 45 minutos - Aplicação de insulina __________________ 

 Almoço: 12 horas e 55 minutos - Aplicação de insulina_______________________ 



 Jantar:  20 horas - Aplicação de insulina ____________________ 

CIÊNCIAS 

Nessa semana falaremos sobre o Sistema Endócrino vocês já devem ter ouvido algum adulto 
falar sobre marcar consulta no médico endocrinologista, pois é são esses médicos que cuidam 
dos órgãos desse sistema, nessa semana, vamos descobrir quais as funções desse sistema e sua 
importância no corpo humano. 

 
           Atividade 1: Escreva o texto abaixo em seu caderno: 
 

O Sistema Endócrino 

Basicamente esse sistema é responsável pelas Glândulas Endócrinas do nosso corpo. Essas 

glândulas são órgãos que transformam substâncias e as lançam em nosso sangue através da 

corrente sanguínea.  Essas substâncias são chamadas de Hormônios, eles são responsáveis por 

controlar nossa forma de digerir e absorver os alimentos, pelo nosso suor, pelo leite produzido 

pelas gestantes, pelo crescimento do corpo humano, pela composição do sangue, etc.. 

Um ponto interessante desse sistema, é que muitas vezes as células e órgãos dele encontram-

se em outros órgãos ou sistemas, como por exemplo, o Digestório e o Nervoso.   

As Glândulas Endócrinas e suas funções 

As glândulas produzem os mais variados hormônios (de crescimento, masculino, feminino, etc.). 

Eles são lançados no sangue para serem conduzidos pelo nosso corpo até os locais onde devem 

ser aproveitados.  A tabela abaixo possui alguns exemplos de Glândulas Endócrinas, leia com 

atenção e faça a tabela em seu caderno utilizando se possível uma régua. 

GLÂNDULA ONDE FICA FUNÇÃO 

Glândula pineal Parte Central do Cérebro Produz Melatonina/Serotonina, hormônios que 

organizam nosso sono. 

Hipotálamo 

 

Encéfalo Produz hormônios que ajudam nosso corpo a 

funcionar em equilíbrio. 

Hipófise Parte de baixo do Cérebro Produz hormônios que ajudam no controle de vários 

órgãos como: rins, útero, produção de leite, tireoide, 

testículos e ovários.  

Pâncreas Atrás do Estômago Produz a Insulina, hormônio responsável pelos níveis 

de açúcar em nosso sangue. O descontrole desse 

hormônio pode causar a doença conhecida como 

Diabetes. 



Ovários Atrás do Útero Produz os Hormônios Estrógeno e a Progesterona 

que são responsáveis por mudanças no corpo das 

mulheres.  

Testosterona Testículos 

 

Produz o hormônio chamado Testosterona que 

responsável por mudanças no corpo dos homens. 

Tireoide No pescoço, embaixo da 

Laringe 

Produz hormônios que ajudam nosso corpo a 

funcionar em equilíbrio, problemas com essa 

glândula, podem causar doenças como o 

Hipertireoidismo (coração bate muito acelerado, sem 

motivo, aumento da pressão, sensação de calor muito 

grande, muito suor, a pessoa com Hipertireoidismo, 

perde peso muito rapidamente, afeta até mesmo o 

temperamento das pessoas elas podem ficar muito 

sensíveis, irritadas) e o Hipotireoidismo as pessoas 

com esse problema, tem baixa da pressão arterial, 

ficam muito fracas, com constantes sensações de 

cansaço, podem até ficar em depressão e ganho de 

peso descontrolado. 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGUÊS  

Objetivo: Reconhecer o tempo verbal de uma frase e identificar encontros de consoantes em 

uma palavra 

           Leia e copie no caderno algumas curiosidades sobre o Sistema Endócrino. 

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

InfoEscola. 

http://www.wikipedia.com/


 

 

 

VOCÊ SABIA?  

 Juntamente com o Sistema Nervoso, o Sistema Endócrino coordena as funções do nosso 

corpo; 

 O Sistema Endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção de 

hormônios; 

 Os Hormônios são responsáveis por controlar uma série de atividades do corpo humano, 

como Metabolismo, Secreção do leite, Crescimento e quantidade de cálcio no sangue; 

 A Hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do Cérebro, é considerada 

por muitos fisiologistas como a glândula mestra do corpo humano, pois seus hormônios 

regulam o funcionamento de diversas outras glândulas endócrinas, inclusive o hormônio 

do crescimento; 

 A explicação para uma pessoa com gigantismo (muito alta), é o excesso desse hormônio 

no corpo e o mesmo ocorre com o nanismo (Anões), por falta desse hormônio. 

 A Tireoide está localizada no pescoço, produz a tiroxina, hormônio que controla a 

velocidade do metabolismo celular, na manutenção do peso e do calor corporal e ritmo 

cardíaco. 

 

 GRAMÁTICA 

VERBO: É a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza situados no 

tempo.  Os tempos do verbo são basicamente três: 

 

 

 Presente - A ação ocorre no momento que se fala. Exemplos: falo, corro, entro 

 Pretérito ou Passado - A ação já ocorrida. Exemplos: falei, corri, entrei 

 Futuro - A ação que ocorrerá ou poderá ocorrer. Exemplos: falarei, correrei, entrarei 

 

1. Indique os tempos verbais nas frases abaixo, como no exemplo: 

a) Mamãe limpou a boca do bebê. (Passado) 

b) A menina lava a cabeça todos os dias. ______________________ 

c) O garoto abaixou a mão, após a professora responder as perguntas. ________________ 

d) Os cientistas estudam o cérebro humano. ________________________ 

e) Os alunos farão atividades na próxima aula sobre o corpo humano. _________________ 

f) João machucou o braço no balanço do parque de diversão. ____________________ 

 

Encontro Consonantal é o encontro de duas consonantes numa palavra, podem estar na mesma 

sílaba ou não. Exemplos: NUTRIENTES / DIGESTÃO 

2. Agora grife o encontro consonantal nas palavras. O primeiro eu já fiz! 

 BRAÇO 

 GLÂNDULAS 

 SANGUE 

 CÉREBRO 

 ESTÔMAGO 

 PÂNCREAS 

 PERNA 

 HORMÔNIOS 



 ENDÓCRINO 

 CORPO 

 INSULINA 

ARTE 

OLÁ CRIANÇAS, TUDO BEM COM VOCÊS? 

HOJE NÓS VAMOS CONHECER UMA ARTISTA DA NOSSA CIDADE. ELA É THAÍS GOMEZ QUE 

ANTES ASSINAVA THAÍS IBAÑEZ NASCIDA EM DIADEMA – SÃO PAULO. AUTODIDATA VALORIZA 

MUITO A CULTURA BRASILEIRA. SEUS PERSONAGENS APRESENTAM MOVIMENTO, CORES VIVAS, 

ALEGRIA E MUSICALIDADE, RETRATANDO O CLIMA TROPICAL BRASILEIRO. SUA INSPIRAÇÃO 

VEM DE: CERÂMICAS, ESCULTURAS DANÇA MÚSICA E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DAS 

MAIS DIVERSAS REGIÕES BRASILEIRAS. SEU TRABALHO PODE SER VISTO NOS EUA, AMÉRICA 

LATINA E EUROPA. ELA SE IDENTIFICA COM A “ARTE NAIF”.  

 

 

 

 

 

OBSERVE A OBRA ABAIXO: 

 

CIRCO CAMPESTRE 

 O QUE CHAMOU MAIS A SUA ATENÇÃO NESSA OBRA? 

 QUAIS AS CORES QUE FORAM UTILIZADAS? 

 QUANTAS PESSOAS EXISTEM NA IMAGEM? QUEM SÃO? 

 O QUE ESTAS PESSOAS ESTÃO FAZENDO? 



 O QUE APARECE NA PAISAGEM DESTA IMAGEM? 

 QUAL OUTRO NOME VOCÊ DARIA PARA ESSA PINTURA? 

ATIVIDADE 

VAMOS FAZER UMA RELEITURA ARTÍSTICA!? 

1- COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. SULFITE OU CADERNO DE ARTE. 
2- OBSERVANDO AS SUAS RESPOSTAS E O DESENHO DA ARTISTA RECRIE O DESENHO, 

FAZENDO DO SEU “JEITINHO”. 
3- VOCÊ PODE INCLUIR OU EXCLUIR PERSONAGENS E TAMBÉM MODIFICAR A PAISAGEM. 
4- DEIXAR BEM CAPRICHADO, COLORIDO E GUARDAR A FOLHA. 

 
ATÉ A PRÓXIMA! 
Fontes de pesquisa:  

https://thaisibanez.blogspot.com/ 

https://www.thaisgomez.com/ 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Faça a atividade juntamente com sua família. 

Semana 17: Essa semana vamos fazer a atividade física “Avanço, afundo ou Lunge”.  

 

Avanço, afundo ou lunge: é a atividade física que pode se referir a qualquer posição 

do corpo humano em que uma perna é posicionada para frente com o joelho flexionado e o pé 

apoiado no chão, enquanto a outra perna está posicionada para trás. 

O tronco deve estar ereto e os braços podem estar levantados à frente na altura dos 

ombros ou estendidos ao longo do corpo. 

Faz-se o avanço, afundo ou lunge flexionando e estendendo a perna da frente e 

flexionando a perna de trás até o joelho chegar perto do chão, após estenda a perna, faça de 

quinze a vinte repetições com a perna da frente e depois troque a perna e faça com a outra 

perna também e depois 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://thaisibanez.blogspot.com/
https://www.thaisgomez.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9


    

 

http://www.skatesaude.com.br/2016/08/beneficios-do-lunge-no-skate.html  

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DE 27/07 A 31/07 

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

poderemos esclarecer as dúvidas. 

MATEMÁTICA 

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? 24 NERVOS CRANIANOS E 62 
NERVOS RADIANOS  

 
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? 60 X 4 = 240 SEGUNDOS / 240 X 850 = 204.000 CONEXÕES  

 

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? 40.000 

 

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

 80 bilhões: 80.000.000.000 

 100 bilhões: 100.000.000.000 

 

5. Calcule: 

a) 1.000.000.000 + 2.354.100 = 1.002.354.100 

b) 2.000.000.999 + 5.887.654 = 2.005.888.653  

c) 6.765.876.112 + 4.567 + 3452 + 29 = 6.765.884.160 

PORTUGUÊS  

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

conhecidas as Células Nervosas? NEURÔNIOS 

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

ANDAR, COMER, SONHAR, RESPIRAR, SENTIR 

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

CENTRAL E SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO. 

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

PELOS ÓRGÃOS: ENCÉFALO E MEDULA ESPINHAL, SUA FUNÇÃO É RECEBER E 

INTERPRETAR OS ESTÍMULOS QUE RECEBEMOS DO NOSSO CORPO. 

5. E quais são esses estímulos? FOME, DOR, SEDE OU O MUNDO AO NOSSO REDOR COMO 

SONS, CHEIROS E IMAGENS. 

6. Onde fica a Medula Espinhal? DENTRO DA COLUNA VERTEBRAL. 

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

Nervosos? LÍQUOR. 

8. Como é formado o Sistema Nervoso Periférico? É FORMADO PELOS NERVOS, 

http://www.skatesaude.com.br/2016/08/beneficios-do-lunge-no-skate.html


GÂNGLIOS E TERMINAÇÕES NERVOSAS. 

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

NERVO CIÁTICO. 

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

sua função em nosso corpo?  

 VISÃO - Nos faz enxergar tudo o que está a nossa volta. O que contribui para isso é ter 

olhos saudáveis e ter luz no ambiente. 

 AUDIÇÃO - Permite ouvir todos os sons do ambiente a nossa volta. 

 PALADAR - O órgão do paladar é a língua que nos permite sentir o gosto dos alimentos 

e sentir se o alimento é doce, salgado, azedo ou amargo. 

 OLFATO - É o sentido que nos permite sentir o cheiro ou aroma das coisas. O nariz é o 

responsável por isso. 

 TATO - Nos permite sentir as texturas das coisas. Podemos sentir a temperatura dos 

alimentos, se o objeto é duro ou macio, leve ou pesado. 

 O chamado sexto sentido é a intuição ou percepção. 

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 MAL nas provas! 

c) O antônimo de MAU é bom. 

d) O antônimo de bem é MAL. 

e) Que brincadeira de MAU gosto! Estou de MAL 

 

 GRAMÁTICA 

 

Acentue corretamente as palavras Paroxítonas abaixo:  

 LÍNGUA 

 ÓRGÃOS 

 VÍRUS 

 TÓRAX 

 ABDÔMEN 

 FÊMUR 

 


