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Professoras: Janaine e Zoraide 

Série: 5º 

Disciplina: Língua Portuguesa 

17ª Semana: 3/8 a 7/8/2020 

 

       Queridos alunos, um novo semestre se inicia e ainda estamos distantes, mas peço 
que não desanime e continue acreditando em dias melhores, pois eles chegarão. Em 
alguns lugares a contaminação tem aumentado e muitas pessoas morreram devido ao não 
cumprimento da quarentena, então não se esqueça FIQUE EM CASA. Na semana 
passada você produziu uma ótima fábula, PARABÉNS! Já nesta semana será feito o 
reconhecimento de palavras repetidas em textos e frases diversas, identificação de 
pronomes que podem substituir algumas palavras para que você aprenda a produzir textos 
mais coesos. 
 
ATIVIDADE 1: 

• Correção dos exercícios da semana anterior. 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 2: 

Produção textual individual 

 

ATIVIDADE 2: 

Nessa atividade você vai praticar um elemento de coesão presente nos bons textos, 
eliminar repetições, substituí-las por palavras de sentido equivalente. 
 

• Copie e responda o seu caderno: 

1. Leia as frases e copie no seu caderno, aquela que a informação estiver mais clara: 

a) Ele estava doente e foi ao médico para consultar-se. 

a) Ele estava doente, então ele foi ao médico, porque ele queria saber como ele estava. 

 

b) O Felipe andava de bicicleta, quando caiu e machucou o joelho. 

b) O Felipe andava de bicicleta, quando o Felipe caiu e o Felipe machucou o joelho. 
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c) As meninas estavam brincando no parque, quando começou a chover e elas tiveram que 
voltar para casa. 
c) As meninas estavam brincando no parque, quando começou a chover e as meninas 
tiveram que voltar para casa das meninas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reescreva os textos a seguir, substituindo as palavras grifadas por outras equivalentes, 
evitando repetições desnecessárias. Verifique quais palavras você pode usar dentre 
aquelas que estão no banco de palavras abaixo. Você pode ainda decidir se quer deixar 
de usar palavras caso você ache que assim o leitor conseguirá compreender a informação. 
 
 

                                                           BANCO DE PALAVRAS 

ela ele esses animais aqueles animais essa espécie de 
peixe 

elas eles os animais os mamíferos 
marinhos 

 
Texto: 

 
 
Você sabia que... 
A baleia Cachalote é a única fonte mundial de âmbar-cinzento, matéria básica para 
indústria de perfumes caros? As baleias se alimentam da lula gigante que as baleias 
engolem inteira, mas nunca as baleias conseguem digerir seus bicos duros que 
permanecem em seus aparelhos digestivos produzindo uma substância escura e fétida - 
este é o âmbar-cinzento, a melhor substância conhecida para conservar o aroma dos 
perfumes e que tem um preço elevadíssimo. Frequentemente as baleias expelem o âmbar-
cinzento que pode então ser encontrado boiando no mar. 
 

Fonte/Adaptação: São Paulo (SP). 2011. Secretaria Municipal de Educação. 
Diretoria de Orientação Técnica. Recuperação Língua Portuguesa – Aprender os padrões da 

linguagem escrita de modo reflexivo: unidade IV – Você sabia? – Livro do aluno. P.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Você percebeu que a repetição de palavras atrapalha a informação a ser 

passada? Se sim, entenda que a repetição de palavras não permite clareza e 

objetividade ao passar uma informação, sendo assim continue a execução 

dos exercícios para que seus textos se tornem ainda mais coesos.  



  
ATIVIDADE 3: 

 

 

 

 

• Observe e entenda: 

 

Fonte: https://beduka.com/blog/materias/portugues/quais-sao-os-pronomes-pessoais/ 

 

 

 

Fonte: https://atmeducacional.com.br/pronome-pessoal-do-caso-obliquo/ 

 

 

Algumas palavras são substituídas por PRONOMES, que substituirão a 

palavra desejada. Com isso execute os exercícios abaixo sobre PRONOMES 

PESSOAIS de caso reto e oblíquos e entenda um pouco mais: 



 

  
ATIVIDADE 4: 

• Copie e responda no seu caderno: 

 

Fonte:https://www.lipitipi.org/2017/04/atividade-pronomes-pessoais-do-caso-reto-

obliquo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/OCiih+(Ideia+Criativa+-

+Ensino+Fundamental) 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Professoras: Janaine e Zoraide 

Série: 5º 

Disciplina: Matemática 

17ª Semana: 3/8 a 7/8/2020 

 

   Caro aluno,  na semana passada você usou seu raciocínio lógico para solucionar os 

problemas, construir alguns e solucionar um desafio, já esta semana você precisará de 

atenção e concentração, pois será explicado como solucionar multiplicação com dois 

números, bem como a  multiplicação árabe, que  alguns acreditam ser a forma mais fácil 

de resolver tal operação. Bom trabalho!  

      

ATIVIDADE 1: 

• Correção dos exercícios da semana anterior. 

 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 2:  

 

1) R:A soma das cestas marcadas é 842. 

2) R:Cheguei no número 1.000. 

3) R: A diferença é de 168 cestas. 

4) R:O resultado foi 1.432. 

5) R:O campeonato era de basquete. 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 3:  

Resposta pessoal 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 4:  

a) 7.958 

b) 6.740 
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c) 7 

d) 12 

e) 12 

 

ATIVIDADE 2: 

• Observe as imagens e perceba as diferentes formas de multiplicar: 

 

      Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/911/algoritmo-da-multiplicacao-2-algarismos-no-multiplicador 

 

 

Fonte: http://profasilvanaperrucini.blogspot.com/2014/03/multiplicacao-por-dois-algarismos.html 

 



 

 

 

 

  

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0-u-sQrTkBY 

 

Veja também os vídeos explicativos no YOUTUBE: 

MULTIPLICAÇÃO | com dois números 
https://www.youtube.com/watch?v=sYSqvIp5KGo 

 

 

Multiplicação Maluca e Legal (Método de Gelosia) 
https://www.youtube.com/watch?v=0-u-sQrTkBY 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 3: 

• Agora copie e solucione as multiplicações em seu caderno: 

 

a) 12x258= 

 

b) 15x657= 

 

c) 26x45= 

 

d) 7x4560= 

 

e) 8x100= 

 

f) 13x25= 

 

g) 20x158= 

 

h) 19x257= 

 

i)10x542= 

 

j) 13x478= 

 

k) 53x85= 

 

l) 26x127= 

 

m) 23x450= 

 

n) 24x93= 

 

o) 9x2.456= 
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Professoras: Zoraide e Janaine-       Professoras do 5º ano B, C e D. 
 
Objetivos de História, Geografia e Ciências: 
 
Ainda estamos distantes, devido à quarentena, mas não podemos deixar de 

adquirir novos conhecimentos.  Nesta nova realidade não podemos deixar 

nos abater pela desmotivação, ao contrário devemos aproveitar este tempo 

para realizarmos; boas leituras, pesquisas, aproveitar este tempinho para 

lermos as notícias diárias e ter o foco nos estudos. Sabemos que é mais 

difícil, estudar sem a presença do professor e nós de vocês, mas continue 

com perseverança, executando as tarefas a seguir em casa; você é capaz, 

conheço seu potencial! 

➢ Correção dos exercícios da semana passada 

ATIVIDADE 1- Responda as questões em seu caderno: 

a) O que é hotspot?    

R: Designa, geralmente, uma determinada área de relevância ecológica por 
possuir vegetação diferenciada da restante e, consequentemente, abrigar 
espécies endémicas.                                                                                                            

b) Como podemos qualificar um hotspot de biodiversidade? Quantas são 
os hotspots pelo globo terrestre?                                                                                                                                                
R: Quantas Deve possuir pelo menos 1.500 plantas vasculares como 
endêmicas - ou seja, deve ter uma alta porcentagem de vida vegetal 
que não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Um hotspot, 
em outras palavras, é insubstituível. 

Deve ter perdido cerca de 3/4 de sua vegetação original. Em outras 
palavras, deve ser ameaçado. São 25 os hotspots no globo. 

c) Cite dois hotspots brasileiros.                                                             R:São 
os Biomas da Mata Atlântica e o Bioma do Cerrado. 

d) Como são chamadas as doenças transmitidas por mosquitos/?Cite três 

doenças                                                                                                R:São 

as arboviroses e as doenças são: malária, dengue, febre amarela e zika, 

já causaram surtos em áreas urbanas. 



e) O contato com a natureza provoca que sensações em nosso 

processamento mental ?                                                                                     

R: O contato com a natureza é capaz de diminuir a ansiedade e o estresse, 

contribuindo com o bem-estar da população 

Atividade 2- Responda as questões no caderno 

a) A população brasileira foi formada por diversos povos. Cite alguns 

deles.                                                                                                             R: 

A população brasileira é formada por influências de 

povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e Japonses. 

b)  Relate como viviam basicamente os indígenas antes da chegada dos 

portugueses em terras brasileiras. 
R:. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas 

crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida 

simples e em contato com a natureza. 

c) Qual foi o primeiro produto a ser explorado e comercializado no inicio 

da ocupação dos portugueses ao chegarem ao Brasil?     R:Pau brasil 

d)  Com relação à chegada do Africano ao Brasil, informe de que forma 

era feito o deslocamento destas pessoas da África até o território 

brasileiro e suas condições.de vida.                                                           

R: No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-

açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos, à 

força, para o Brasil, como escravos.  

 

e) A partir do século XIX chegaram os imigrantes. Qual a influência que 

nos brasileiros sofremos  com este processo migratório? 

       R:Nos herdamos fatores religiosos (cultos religiosos, como cultos           

africanos) alimentícios dos italianos, alemães, espanhóis, portugueses, 

indígenas, festejos( carnaval. Festa junina, Oktoberfest ); etc.. 

 

➢ Desigualdade Social- ciências 
humanas 

A desigualdade social é a diferença existente entre as classes 
sociais ou castas dominantes e as classes sociais ou castas dominadas. Ao 



longo dos tempos, os sistemas econômicos e políticos das cidades foram 
criando mecanismos de distinção entre as pessoas. Nas chamadas 
sociedades estratificadas, esses mecanismos são as divisões de castas, 
como os nobres na Europa feudal e as castas indianas, predominantes 
como sistema de distinção até o século XX. 
Nessas sociedades a possibilidade de mobilidade social (sair de uma casta 
inferior e passar para uma superior) é nula ou quase nula, sendo que a 
origem familiar determina a casta. O republicanismo e o capitalismo criaram 
outro sistema de distinção baseado na capacidade de acúmulo de capital. 
Esse sistema tem uma possibilidade maior de mobilidade, mas alimenta-se 
ferozmente da desigualdade social, que é uma barreira para o pleno 
desenvolvimento das sociedades capitalistas contemporâneas. 
 

➢ Breve histórico sobre a desigualdade social no 
mundo 

A desigualdade social não é um fenômeno novo, mas as formas mais 
avançadas do capitalismo (industrial e financeiro) resultaram numa 
intensificação dela no mundo a partir do século XIX. Outro fenômeno que a 
intensificou foi o colonialismo europeu sobre os países do Hemisfério Sul. 

 
. 
A colonização europeia — sobretudo sobre as Américas Central e do Sul, 
sobre a África e sobre partes da Ásia — foi movida pelo interesse na 
exploração de recursos naturais. A retirada desses recursos desses locais, 
a exploração da mão de obra escrava ou de baixo custo e a ida de colonos 
para os territórios colonizados geraram um sistema desigual que perdura até 
hoje. 
Portanto, os dados sobre a desigualdade social no mundo demonstram 
a existência de um verdadeiro abismo entre a minoria mais rica e a 
maioria mais pobre, sendo que os países mais pobres (com exceção dos 
Estados Unidos, que não é campeão em desigualdade, mas possui altos 
índices levando-se em conta o seu PIB) são campeões nos rankings sobre a 
desigualdade social 

➢ Desigualdade social no Brasil 



A Desigualdade Social no Brasil é um problema que afeta grande parte da 
população brasileira, embora nos últimos anos ela tem diminuído. 
As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o Nordeste do 
país, os quais apresentam os piores IDH's (Índice de Desenvolvimento Humano) do 
Brasil 

 
Vista aérea da favela da Rocinha ao lado de condomínios de luxo no Rio de 
Janeiro 
➢ Assim, nos últimos anos 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 

36 milhões entraram na classe média. 
➢ Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na 

pobreza extrema. 
➢ Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as transferências 

do Programa Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução da 
desigualdade no país. 

Causas e Consequências 
Embora o Brasil esteja entre os dez países com o PIB mais alto, é o oitavo país 
com o maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. 

Segundo relatório de ONU (2010) as principais causas da desigualdade social são: 

• Falta de acesso à educação de qualidade; 
• Política fiscal injusta; 
• Baixos salários; 
• Dificuldade de acesso aos serviços básicos: saúde, transporte público e 

saneamento básico. 

• Distrito Federal( Periféria) 



Decorrente, essencialmente, da má distribuição de renda, as consequências da 
desigualdade social no Brasil são observadas pela: 

❖ favelização; pobreza;  miséria; desemprego; desnutrição; marginalização, 
violência 

 

➢ Como é medida a desigualdade social? 
Existe um padrão de medida criado pelo matemático e estatístico italiano 
Conrado Gini, chamado coeficiente de Gini (ou índice de Gini), que mede a 
desigualdade em um determinado local e é comumente utilizado para medir 
a desigualdade de renda. O índice de Gini é expresso por um número que 
varia de zero a um, sendo zero o marco da ausência de desigualdade de 
renda, enquanto o numeral um representa o máximo possível dela. 
América Latina, tendo seu coeficiente de Gini mais baixo entre os países 
latino americanos, ficando atrás apenas de Colômbia e Honduras 
 

➢ Cadastro Único 
Também conhecido por "CadÚnico", o "Cadastro Único para Programas 

Sociais" foi criado durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, em 2001. 

O Cadastro é um instrumento responsável pela coleta de dados e informações a 
fim de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. Ele objetiva 
a inclusão por meio de programas de assistência social e redistribuição de renda. 

➢ Plano Brasil Sem Miséria (BSM) 
O Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011, tem como principal objetivo 
desenhar o mapa da pobreza do Brasil. 
Para isso, o plano propõe o rompimento de barreiras sociais, políticas, econômicas 
e culturais que segregam pessoas e regiões.Ele objetiva, no campo e na cidade, 
identificar e inscrever as pessoas de baixa renda que, por algum motivo, não 
recebem auxílios. 

No campo, onde está concentrada a maior parcela, ou seja, 47 % do público do 
plano, as estratégias para o meio rural, focadas na produção do agricultor são: 

• Assistência Técnica; 
• Fomento e Sementes; 
• Programa Água para Todos; 
• Acesso aos Mercados (Programa de Aquisição de Alimentos - PAA); 
• Compra da Produção. 

 
Já na cidade, o foco está nas oportunidades de trabalho para os mais pobres. 
Dentre as estratégias propostas pelo Plano estão: 

• Mapa de Oportunidades; 
• Qualificação de Mão de Obra; 
• Intermediação Pública de Mão de Obra; 
• Ampliação da Política de Microcrédito; 
• Incentivo à Economia Popular e Solidária. 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é 
responsável por coordenar a oferta de vagas dos cursos de formação inicial e 



continuada com ênfase na qualificação profissional. Ele conta com a parceria do 
Ministério da Educação (MEC) e do Plano Brasil Sem Miséria (BSM).Para tanto, a 
meta do Plano Brasil Sem Miséria prevê a capacitação de um milhão de pessoas 
inscritas no "Cadastro Único" até 2014. 

➢ Outros Programas Públicos Sociais do Brasil que podemos destacar 
são: 

• Bolsa família, Brasil Alfabetizado; Previdência Rural; Saúde da família, 
Mais Educação, Rede Cegonha; Brasil Sorridente. 
Fonte:https://www.todamateria.com.br/desigualdade-social/ 

  

➢ Trabalho Infantil no Brasil 

O trabalho infantil no Brasil, se define por toda atividade laboral desenvolvida por 
pessoas com idade inferior a 16 anos, seja ele remunerado ou não. 

Dados do IBGE, de 2015, mostram que cerca de 2,5 milhão de crianças e 
adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no país. 

As atividades mais comuns são o trabalho doméstico, agricultura, construção civil, 
lixões e tráfico de drogas. 

Causas do trabalho infantil no Brasil 
O uso da mão de obra infantil no Brasil tem como objetivo o lucro, pois as crianças 
costumam ganhar menos que os adultos.No entanto, existe a questão cultural e 
histórica, expressa em bordões antigos, porém ainda hoje utilizados, como: 
"trabalho de criança é pouco, mas quem dispensa é louco". 

O trabalho infantil está presente no imaginário popular brasileiro. Afinal, o filho de 
uma pessoa escrava já nascia nesta condição. Por isso, nos acostumamos a 
pensar que uma criança pode exercer um trabalho, por mais pesado que seja. 

Outra ideia muito estendida é a que aponta o trabalho como alternativa para evitar 
que crianças e adolescentes ingressem no mundo do crime. 

A solução, contudo, é a oferta de educação no modelo integral, assistência médica 
preventiva e curativa e, ainda, acesso ao lazer e atividades culturais. 

➢ Onde ocorre o trabalho infantil no Brasil? 
➢ Os estados das regiões do Sul e Sudeste, os mais ricos do país, são os 

líderes na exploração do trabalho infantil, conforme os dados do IBGE. 
➢ A maioria dos casos de exploração foi registrada pelo IBGE em São Paulo, 

seguido de Minas Gerais e Bahia. 
➢ A prática é elevada no Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Não existe, 

porém, um estado brasileiro onde crianças não sejam exploradas como mão 
de obra. 



Trabalho infantil por estados. Fonte: Rede Peteca 

O combate ao trabalho infantil no Brasil 
O Brasil foi o pioneiro na elaboração da lista denominada TIP (Trabalho Infantil 
Proibido), onde constam as piores formas de exploração do trabalho infantil. 

 

 

Crianças expostas ao trabalho estão sujeitas a doenças ocupacionais e 
abusos 

São elas: a agricultura, a exploração florestal, a pesca, a indústria extrativista, a 
indústria do fumo, a indústria da construção civil, o trabalho infantil doméstico. 



Também ratificou a Convenção nº 182 da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) que proíbe a atividade laboral para crianças e condena práticas como o 
trabalho infantil doméstico.  

No País, a Convenção é regulamentada pelo Decreto 6.481, de 2008.A proteção 
ocorre porque a criança e o adolescente ainda são pessoas em formação e não 
devem ser submetidas à atividades que limitem seu desenvolvimento pleno. O 
trabalho, além de limitar o crescimento infantil, impede o acesso à educação e a 
redução das diferenças sociais. 

No caso do trabalho infantil doméstico, o Brasil foi signatário da Convenção nº 182. 
Está comprovado que tal atividade submete a criança à exploração sexual, abuso 
físico, isolamento social e psicológico. 

O trabalho doméstico é insalubre, marcado por movimentos repetitivos que podem 
causar lesões de difícil tratamento e mesmo permanentes. 

➢ Nessa atividade, os trabalhadores estão sujeitos a tendinites, bursites, 
contusões, fraturas, queimaduras e deformidades lombares. 

O compromisso do governo brasileiro é eliminar do cotidiano infantil as atividades 
até 2025, um objetivo que está longe de ser alcançado. 

 Fonte:https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil-no-brasil/ 

Atividades 1- Responda as questões abaixo no seu caderno 
de ciências humanas ( história e geografia) 

a) No capitalismo existe moblidade social? Explique. 
b) Quais regiões brasileiras são mais afetadas pela desigualdade social no 

Brasil? 
c) Quais são as principais causas da desigualdade social no Brasil? 
d) Em decorrência da má distribuição de renda que consequências existem na 

desigualdade social? 
e) Que programas públicos sociais o Brasil implantou no Plano Brasil sem 

miséria? 
f) Quais são as atividades mais comuns no trabalho infantil? 
g) Em  quais estados aparecem a maioria dos casos de exploração infantil 

segundo o IBGE? 
h) Que comprometimento físicos o trabalho doméstico infantil pode provocar? 

Desigualdade social e econômica em tempos de 
Covid-19- Ciências biológicas 

 
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) alerta sobre a necessidade de especial 
proteção a grupos em situação de vulnerabilidade ou em risco como as 
pessoas em situação de rua, com sofrimento ou transtorno mental, com 
deficiência, vivendo com HIV/Aids, LGBTI+, população indígena, negra, 
ribeirinha e trabalhadores do mercado informal, como catadores de lixo, 
artesãos, camelôs e prostitutas. 



Uma das maiores preocupações do CNS é a desigualdade nas condições de 
saneamento e moradia frente à pandemia É preciso mais do que oferecer serviços de 
saúde para essas pessoas durante a pandemia. É preciso haver ações integradas com 
as áreas de moradia e assistência social. Quem não tem acesso a condições dignas de 
moradia e vida e aos mínimos direitos fundamentais ou está sem trabalho e renda nunca 
esteve tão vulnerável. 
Das favelas às aldeias, as marcas da desigualdade aumentam o desafio para prevenção 
e controle da Covid-19 e exigem estratégias intersetoriais adaptadas a contextos 
diferentes. Uso de álcool gel e máscaras, higienização das mãos e mesmo a 
recomendação para não sair de casa são medidas que esbarram em realidades 
 brasileiras, ou na ausência de direitos básicos, como saúde, emprego e moradia. 

A definição de “vulnerável” se amplia em tempos de coronavírus e pode abranger 
também os próprios profissionais de saúde, que estão mais expostos à contaminação do 
vírus e precisam ainda lidar com sentimentos como medo, frustração e impotência. “É 
preciso falar também dessa vulnerabilidade psíquica que os trabalhadores vão 
experimentar. Radis reuniu relatos de pessoas que pertencem a alguns desses grupos 
em situação de vulnerabilidade para entender como eles têm lidado com o contexto de 
uma pandemia que pode tanto isolar quanto colocar mais próximos aqueles que 
partilham a mesma luta por saúde. 

Aldeias contra a Covid-19 
A luta histórica dos povos indígenas para permanecer nos territórios torna-se, mais do 
que nunca, uma medida de sobrevivência. “Quando se fala em ‘fique em casa’ ou ‘fique 
na aldeia’, as pessoas ainda não entenderam que essa sempre foi a nossa luta: a garantia 
de ficar na casa, de ficar na aldeia”, explica Célia.  

“Nós conhecemos essa história, pois fomos vítimas do extermínio em massa por meio 
de epidemias e crises virais. Muitos povos indígenas foram dizimados pela gripe, 
sarampo e por comida contaminada”, ressalta.Nas aldeias, não há estrutura para 
controlar a disseminação da doença. “Quando as pessoas falam em acesso aos EPIs 
[equipamentos de proteção individual], máscara, luva, álcool em gel, as famílias nas 
aldeias nem sabem o que é isso”, conta.O chamamento da líder indígena xakriabá é 
para que a solidariedade — estimulada em tempos de coronavírus — não seja 
somente para alguns, e outros não. “Se as pessoas não entenderem a importância de 
cuidar dos povos indígenas agora, todos aqueles que sobreviverem vão ter que 
enfrentar outra guerra respiratória, que são as mudanças climáticas. Porque 
somos nós que protegemos a maior biodiversidade do planeta”.                                                                                     

Populações esquecidas 

As desigualdades sociais preocupam o Conselho Nacional de Saúde (CNS) no 
enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Uma das questões que chama atenção é a 
precariedade das moradias em algumas regiões. “Temos populações que, nesse 
momento, para garantir o mínimo de isolamento domiciliar, estão com famílias inteiras 
— e, em alguns casos, com muita gente — restritas a um mesmo espaço, inclusive 
sem saber que alguma já pode estar infectada”. Segundo ele, o acesso a saneamento 
básico, água encanada e esgoto domiciliar, em regiões de difícil acesso ou nas 
periferias, são fatores que dificultam o controle da epidemia. “A isso se soma o fato de 



que a população negra geralmente é a mais afetada pela desigualdade, com menos 
condições socioeconômicas de enfrentamento a esse tipo de situação”, completa. 
Ainda preocupam as correlações com outras situações de vulnerabilidade, como 
pessoas com doenças crônicas ou autoimunes, pessoas imunossuprimidas 
(como as que fizeram transplante) ou imunodeprimidas (que vivem com HIV ou 
hepatites virais). “Uma das orientações que nós, da Rede Nacional de Pessoas 
Vivendo com HIV/aids, consideramos mais importante, é a manutenção dos serviços 
de farmácia e dispensação de medicamentos antirretrovirais, sem interrupção nesse 
período. O tratamento não pode ser interrompido, caso contrário as pessoas vão 
adoecer ou morrer”.                                                                                                                              
O SUS é uma “retaguarda” capaz de minimizar os impactos sobre a saúde, desde que 
medidas de contenção sejam tomadas. Uma delas foi apontada pelo CNS: a imediata 
revogação da Emenda Constitucional (EC) 95, que congelou por vinte anos os 
investimentos em políticas públicas como saúde 

/                        
portal.fiocruz.br/noticia/desigualdade-social-e-economica-em-tempos-de-covid- 

Atividade 2- Responda as questões no seu caderno de ciências 

a- O que são grupos em situações de vulnerabilidade ou em risco? 
b- O que são doenças crônicas ou autoimunes? 
c- Que outra guerra respiratória a líder indígena nos chama atenção 

que enfrentaremos futuramente? 
d- Observe a imagem e reflita sobre as palavras do menino- 

“pai, eu quero morar naquele mundo! “-Explique  o que ele quis 
dizer?  



Apenas para leitura 

Apenas para leitura 

Apenas para leitura 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 17 - 03/08/2020  - 07/08/2020 

 
Aula de Arte – Professora Joy – Quinto Ano B 
 
Aos educandos e suas famílias,  
 
Vamos para mais uma semana de estudos. Espero que estejam todos bem. Continuo 
recebendo atividades no joyjapyarte@gmail.com . Boa semana pra vocês.  

     
    A arte e suas muitas linguagens - Teatro 

 
Semana passada conhecemos teatros em São Paulo que tem diferentes formatos. Vimos que 
há diferenças entre formatos de teatro que podem ser teatros italianos ou elisabetanos.  Essa 
semana aprenderemos que é possível apresentar peças teatrais fora dos teatros. 
 

     
    

.  
   

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas últimas aulas vimos que há diferentes tipos de teatro e que teatro é o local onde são 
apresentadas as peças teatrais. Porém  um espetáculo pode ser apresentado em 
diferentes locais como ruas ou praças. Esse tipo de teatro chamamos de teatro de rua. 

TEATRO DE RUA 
 

Fonte da foto: https://spcity.com.br/conheca-teatro-rua-sao-paulo/ 

Na imagem abaixo vemos  uma apresentação de teatro de rua na cidade de São Paulo. 



Responda no caderno 

Desenhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Atividade  
 
 
 
1) Na segunda imagem, o grupo está se apresentando no estado de Minas Gerais. Você já 

esteve em outro estado ou conhece alguém que veio de outro estado brasileiro? Qual 
estado? 
 

2)  Em Diadema quais seriam bons lugares para apresentação de teatro de rua? 
 

 
    3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da foto: https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/06/29/noticia-e-mais,143771/grupos-mineiros-de-teatro-de-rua-conquistam-

reconhecimento-em-todo-o-p.shtml 

Desenhe no seu caderno esse lugar em Diadema que seria um bom local para uma 
apresentação. Não esqueça de mostrar como ele é e o que há nele. Desenhe também o 
palco e a plateia. 
 
 
 
 

Na imagem acima vemos uma apresentação do Grupo Maria Cotia em Minas Gerais 
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Professora: Maria do Carmo Galhego de Marchi  Disciplina: Arte Data: 29/07/2020 

O aluno irá vivenciar a sequência conhecida como cup song, continuará desenvolvendo a 
atenção, coordenação motora, concentração e ritmo musical será um desafio mais complexo. 
Construirá também um novo olhar diante das diferentes formas de produzir música com 
recursos alternativos. 

Atividade: Faça os exercícios com o professor Marcos através do Link 
https://www.youtube.com/watch?v=xVeQK-Yu758, quando estiver muito ágil e com 
rítmo tente batucar junto com a canção When i’m gone, gosto com a atriz Mariana Rios 
é um pouco mais lento do que a canção original e mais fácil de controlar as batidas do 
copo com o ritmo da canção neste link 

https://www.youtube.com/watch?v=wU1GX_1ck6o 
 
 

JOGOS MUSICAIS COM PERCEPÇÃO 2 
 

VAMOS BATUCAR COM COPOS 
 
 

                                 
 

Agora vou fazer outro desafio? 

com a Canção cup song when i'm gone 

Acesse o link do tutorial do prof. Marcos ele ensina a tocar a famosa batida 
da música que ficou conhecida como "cup song". Este tutorial ensina 
passo a passo você pode praticar com seu copo em frente à tela enquanto 
ele demonstra como fazer. 



No começo parece difícil, mas é a mesma sequência do exercício que você 
fez com a canção Fome e Come do Palavra cantada, só que agora será 
aplicado na canção, “When I’m Gone” 

Link do professor Marcos ensinando a sequencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVeQK-Yu758 

Agora vejam a atriz Mariana Rios apresentando  cup song when i'm gone no 
programa Caldeirão do Huk. 

https://www.youtube.com/watch?v=wU1GX_1ck6o 

Quando estiver pronto, com agilidade e rítmo com os copos, coloque a música when 

i'm gone com a Mariana Rios no Link acima bem baixinho ao fundo e acompanhe 

com sua batucada, quero ver se consegue, vamos lá? 

Você pode convidar todos de sua família para fazer junto. 

 

Bom treino, um grande abraço a todos! 
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Professor(es): Silvia e Joelmir                                                                     Disciplina: Educação Física 

A obesidade infantil tem sido motivo de grande preocupação para o poder público e a população em geral, 

pois pode ocasionar diversos problemas de saúde. Desta forma, abordamos o tema com o intuito de olhar 

com atenção para o problema e com simples mudanças diminuir esse distúrbio que assola as nossas 

crianças.   

Atividade: Fazer a leitura do texto sobre obesidade e as dicas para evitá-la, realizar o teste avaliativo de 

nutrição e caso tenha disponibilidade assistir os vídeos propostos. 

                                                   Vamos cuidar da nossa saúde!!!! 

OBESIDADE 

Obesidade na infância e na adolescência  

Devido ao grande aumento de pessoas com sobrepeso no mundo, a Organização Mundial da Saúde 

está considerando esse transtorno alimentar como uma epidemia. No Brasil, por exemplo, a obesidade 

infantil e posteriormente na adolescência cresceu nada menos do que 240% nos últimos 20 anos. 

Adolescentes são alvo de estudos em todo o mundo, por apresentarem altos índices de comportamento de 

risco, como o decréscimo do hábito regular de atividade física, hábitos alimentares irregulares e transtornos 

psicológicos.   

O excesso de gordura nos jovens representa um risco para a saúde ainda maior na condição de 

adulto que a obesidade que teve início na vida adulta. As crianças e adolescentes com peso excessivo, 

independente do seu peso corporal final quando adultos, exibem um risco bem mais alto de uma ampla 

gama de enfermidades como adultos que os adolescentes com peso normal.   

A obesidade pode ser definida como o acúmulo de tecido gorduroso localizado ou generalizado, 

provocado por desequilíbrio nutricional associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrino-metabólicos.  

É uma condição clínica séria e prevalente, podendo se tornar o principal problema de saúde do 

século XXI e a primeira causa de doenças crônicas do mundo, pois induzem a múltiplas anormalidades 

metabólicas que contribuem para a manifestação de dislipidemias (alterações da concentração de lipídeos 

no sangue), doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, entre outras doenças crônicas.  

 

OBESIDADE INFANTIL  

   As crianças obesas com 6 a 9 anos de idade comportam uma probabilidade de 55% de serem obesas 

quando adultas - um risco 10 vezes maior que aquele das crianças com peso normal. Se existe obesidade 

também nos pais, o risco de obesidade para a criança na vida adulta passa a ser duas a três vezes maiores 

que aquele de crianças com peso normal sem pais obesos.   

A associação entre hábitos familiares precários nas áreas da dieta e do exercício entre os pais resulta 

em um processo de modelação por parte dos filhos em seguir os mesmos hábitos de seus progenitores, 

portanto um risco aumentado de desenvolver doenças crônico-degenerativas.  



Cerca de 50% de crianças obesas aos seis meses de idade e 80% das crianças obesas aos cinco 

anos de idade permanecerão obesas,“ a obesidade na adolescência vem aumentando nos últimos anos, 

atingindo índices de 10,6% nas meninas e 4,8% nos meninos, sendo que na região Sul do País os índices 

de prevalência chegam a 13,9%.”  

     O controle da obesidade deve ter início nos primeiros meses de vida, pois já nessa época os hábitos 

alimentares vão se formando. É importante estimular as crianças a comer lentamente, em pouca 

quantidade, oferecer alimentos de melhor qualidade e diminuir o tempo em frente a TV e o videogame.

 

Influência genética (a criança que possui pais obesos tem 80% de chance de se tornar obesa, 

enquanto que a proporção diminui para 40% quando apenas o pai ou a mãe é obeso - se nenhum dos dois 

for obeso, ainda há 15% de chance.);  • O hábito de omitir refeições, especialmente o desjejum, juntamente 

com o consumo de refeições rápidas e densamente calóricas (fast-foods, salgadinhos, doces) faz parte do 

estilo de vida dos adolescentes, sendo considerados comportamentos importante que podem contribuir 

para o desenvolvimento da doença. 

Estilo de vida sedentário, sendo que os jovens de hoje estão muito ligados a jogos de computador, 

videogames, televisão, etc. e não se importam ou não são incentivados a praticar uma atividade física (cada 

hora adicional de televisão) e o consumo de alimentos industrializados comprados em supermercados em 

todas as classes de renda.  

A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE OBESIDADE 

Ao perceber o aumento de peso nos seus filhos e os riscos de obesidade, encaminhe seus filhos ao 

pediatra que orientará sobre os cuidados, a prática de uma atividade física prazerosa e uma alimentação 

saudável. 

  



 

 

 

 

 



Atividade: Faça um teste e avalie a alimentação dos seus filhos. 

FAÇA UM TESTE E AVALIE A ATUAL ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO: 

1- Seu filho(a) come frutas todos os dias: 

A)   Não come todos os dias 

B)   Come 1 fruta por dia 

C)   Come 2 ou mais frutas por dia 

2- Com que frequência seu filho (a) come salada: 

A)   Raramente ou nunca 

B)   Come 3 vezes por semana 

C)   Come 1 ou mais vezes por dia 

3- Seu filho(a) toma refrigerante com que frequência: 

A)   Todos os dias 

B)   Até 3 vezes por semana 

C)   Só em ocasiões atípicas (aniversário etc.) ou não toma nunca 

4- Seu filho (a) come doces (bolos, biscoitos, chocolates, sobremesas em geral) com que 

frequência: 

A)   4 ou mais vezes na semana 

B)   Menos de 3 vezes por semana 

C)   1 vez por semana ou somente em ocasiões atípicas. 

5- Com que frequência seu filho (a) come: salgadinhos industrializados ou frituras (nuggets, 

coxinha, batata frita, entre outras preparações fritas): 

A)   2 ou mais vezes na semana 

B)   1 vez na semana 

C)   Esporadicamente 

6- Seu filho (a) se alimenta aproximadamente a cada 3 horas? 

A)   Não 

B)   Às vezes 

C)   Sim (sempre) 

 

RESULTADO: 

✔ Se assinalou a letra “A” – Alerta vermelho! Algumas mudanças precisam ser realizadas na 
alimentação. 

✔ Se você assinalou 1 ou mais letra “B” – Você está no caminho certo, mas ainda pode melhorar. 

✔ Se você assinalou todas as letras “C” – Parabéns! Educação Alimentar nota 10. 

 

Fonte:  ANutricionista.Com - Daniela Mendes Tobaja - CRN3 27602 
 
Dicas de vídeo:  

DR. Drauzio Varela explica as principais consequências da obesidade infantil. https://youtu.be/zWt-Ug5zpKc.  

Vítimas de obesidade: as crianças com doenças de adultos. https://youtu.be/1ycQko1X5RM.  

 Prevenir a obesidade infantil- https://youtu.be/n2xoYPcPMbQ;  



 

 

 

Obesidade: https://youtu.be/Mbyp3_vIPKI; 

Obesidade infantil: como enfrentar o enfrentar o problema? https://youtu.be/NFUReCu1EWk.  

Guia traz 10 novas regras para uma alimentação saudável. https://youtu.be/rDQv4IJMhT0.  

 


