
   

 

 

 

   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

 

EMEB PROFESSORA FABÍOLA DE LIMA GOYANO 

 

Av. Antônio Sylvio da Cunha Bueno, 34 – Jardim União, Diadema – SP 

 

ATIVIDADES REMOTAS 

 

SEMANA 

 

DATA 

 

ANO/CICLO 

 

18ª semana 

 

10 à 14 de agosto 

 

5º anos A,B,C,D,E,F e G. 

 

PROFESSORES: CELSO, GEOVÂNIA, JACQUELINE, JOYCE, PRISCILA E TATIANE. 

 

 

VAMOS CONVERSAR UM POUCO... 

 

       Estamos passando por um período bem diferente de tudo o que já vivemos até hoje, 
por isso precisamos de todo o empenho de vocês ( alunos e familiares), assim como nós     
também temos nos empenhado para desenvolver atividades significativas e que auxiliem 
o desenvolvimento dos alunos nesse momento. 
      A partir dessa semana focaremos nas atividades que estão na apostila “Construindo 
aprendizagens”, entregue pela escola para cada ano ciclo. 
      É muito importante que vocês continuem acessando o site toda semana para ver os 
novos arquivos : http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas


 

PORTUGUÊS 

 

Essa semana começaremos com a atividade 1 (páginas 3 e 4) da matéria de português. A seguir 

faremos um roteiro de leitura para que fique mais fácil a compreensão do texto que estamos 

estudando. Para começar faça a leitura do texto por completo. Em seguida, realize a leitura de 

acordo com a explicação. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicação: O aluno lerá uma fábula, que é um 

tipo de texto já conhecido por eles. A fábula é 

um texto em que os personagens são animais 

que agem como os serem humanos, nos 

ensinando uma lição que geralmente está no 

final do texto como “moral da história”.  Nessa 

página o aluno deve ler o texto em um local 

silencioso, em voz alta e depois 

silenciosamente, com muita atenção na 

pontuação, nas falas dos personagens e 

principalmente na relação da moral da história 

todo o texto, para poder responder as 

perguntas de interpretação. 

Na questão A) o aluno deve saber o significado 

da palavra ASSEMBLÉIA para entender o porquê 

do título do texto ser esse. A resposta está na 

própria história do texto, mas o aluno também 

pode procurar no dicionário o significado para 

enriquecer sua resposta. Na questão B)  e C) 

deve-se fazer a interpretação do texto e 

identificar o problema dos ratos, bem como a 

solução. 

Na questão D) o aluno deve utilizar suas 

próprias palavras e entendimento do texto para 

explicar a moral, que é a mensagem principal 

que o texto quis passar. 

 



                                             

 

 

     

 

 Nesta atividade iremos aprender sobre consumo e 

consumismo. Na página 4 vocês conseguirão 

perceber a diferença entre essas duas palavras. 

Consumo é algo necessário que  compramos para 

usarmos ( comida , roupas etc) , já o Consumismo é 

algo que compramos sem necessitarmos, algo que 

utilizamos pouco e muitas vezes nem consumimos.  

 Logo em seguida a explicação, tem uma pergunta 

pessoal , ou seja, cada um responderá se já 

comprou alguma coisa, que não precisava e depois 

se arrependeu. 

  Na página 5 temos um infográfico, ou seja, um 

gráfico que nos traz uma informação, esta 

informação é de uma pesquisa feita e aponta o 

quanto a televisão, personagem famoso, 

embalagens chamativas, marca conhecida e 

recomendação de um amigo influencia a criança a 

querer consumir determinado produto. 

 As perguntas abaixo do infográfico deverão ser 

respondidas de acordo com a pesquisa  e algumas 

são pessoais e  cada criança irá responder de 

acordo com suas experiências no consumo dos 

produtos.  

Na página 6 vocês deverão pensar em alguma ideia 

para evitar o consumismo, quem sabe criar alguma 

coisa ao invés de comprar, por exemplo: um 

brinquedo feito com sucatas ( tampinhas, garrafas, 

caixinhas etc)   Usem a imaginação e sejam 

criativos!   



 

 

CIÊNCIAS HUMANAS (GEOGRAFIA E HISTÓRIA) 

 

  Essa semana começaremos com a atividade 1 (páginas 24 até 26) das matérias de 

Geografia e História. A seguir faremos um roteiro de leitura para que fique mais fácil a 

compreensão do texto que estamos estudando. Para começar faça a leitura do texto por 

completo. Em seguida, realize a leitura de acordo com a explicação. 

 

 

 

 

Explicação: Atualmente temos ouvido falar muito 

sobre a palavra pandemia. A leitura do texto irá nos 

mostrar o que é uma pandemia e qual a diferença 

entre uma pandemia e uma epidemia. Leia com 

muita atenção e ao encontrar essas explicações, 

destaque os trechos com lápis de cor amarelo, isso 

irá facilitar na hora de responder os exercícios. 

 

 

Explicação: Neste trecho da leitura iremos ler e 

descobrir outras ocasiões em que aconteceram 

pandemias na história. Destaque o nome das 

pandemias que aconteceram com lápis de cor 

amarelo e depois leia com atenção as 

informações sobre cada uma delas. Depois, 

destaque com lápis de cor as datas em que 

ocorreram. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicação: Nas questões A e B, você deve voltar 

na primeira parte do texto (página 24) e ler as 

partes que você destacou, assim ficará bem fácil. 

Na questão C preste atenção nas datas em que 

cada pandemia ocorreu, compare-as, para assim 

descobrir qual a mais antiga e o local em que ela 

começou. 

Para responder à questão D, leia o texto 

novamente e  preste atenção na sequência em 

que as pandemias ocorreram. 

Para responder as questões E, F e G leia o trecho 

que fala sobre a COVID 19 e  não se esqueça de 

utilizar todos os conhecimentos que você já tem 

sobre o assunto. 

 



CIÊNCIAS NATURAIS  

 

Queridos alunos,  

Sabemos que cada vez mais devemos nos preocupar com o meio-ambiente. O uso impensado 

dos recursos naturais, como a água dos rios, as plantas e o ar que respiramos, tem provocado 

sérios danos ao nosso planeta. Quando o homem não pensa na natureza ele acaba 

contaminando a água dos rios, derrubando florestas ou provocando queimadas desnecessárias e 

poluindo o ar que respiramos. 

O uso desses recursos naturais tem relação direta com os produtos que consumimos, pois são as 

empresas que os produzem que, muitas vezes, acabam poluindo o meio ambiente. 

E como nós consumidores podemos pressionar as empresas para que cuidem mais do meio-

ambiente? Para isso, precisamos praticar os 5 Rs. Você já ouviu falar deles? Vamos saber um 

pouco mais na nossa nova apostila CONSTRUINDO APRENDIZAGENS. 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 Apostila Construindo Aprendizagens  

Para saber sobre os 5 Rs, leia com atenção o texto “Consumo Consciente”, nas 

páginas 38 e 39 e realize as atividades A e B.   

 

 

O vídeo descrito abaixo complementa o tema que vai ser trabalhado na apostila. 

Com ele vamos aprender mais sobre os 5 Rs cantando. Vamos lá? 

 

 

 https://youtu.be/t00D41XsSf0   

 

 

 

https://youtu.be/t00D41XsSf0


 

MATEMÁTICA 

 

  Essa semana começaremos com a atividade 1  (páginas 14 até 16) da matéria de 

Matemática.  A seguir faremos um roteiro de leitura para que fique mais fácil a compreensão do 

conteúdo que estamos estudando. Para começar faça a leitura atenta de cada situação problema, 

leia sempre mais de uma vez. Em seguida, realize as atividades de acordo com a explicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicação: Primeiramente, você pode e deve criar sua 

própria estratégia para resolver os problemas 

propostos. Lembrando que você já é um aluno do 

5ºano e já conhece as quatro operações matemática: 

ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO. 

Antes de pensar como resolver, é necessário entender 

o que a situação problema está perguntando e depois 

circular ou anotar os dados, ou até mesmo apenas 

organizar os dados em sua mente. As questões A e B 

são mais simples, pois necessitam apenas de uma 

etapa para resolvê-las. Enquanto as questões C, D e E 

necessitam de mais etapas para chegar à solução do 

problema, por exemplo, na questão C  você pode 

primeiro  somar de 24 mais 10, para depois descobrir 

qual é o dobro, ou então descobrir o dobro de cada 

número  e por último somar. O Importante é que você 

fique atento que precisa de mais de uma etapa para 

chegar ao resultado das questões C,  D e E.    

Explicação:  A Questão F Você terá que elaborar seu 

próprio problema, para que seu problema fique 

completo, não esqueça: Seu problema precisa ter uma 

ou mais  perguntas; para responder essa pergunta 

você precisa escrever dados para que a pessoa que leia 

consiga juntar todos esses dados e assim chegar na 

solução do problema; o problema pode falar de 

qualquer assunto que você ache interessante; o 

problema precisa ter algo para solucionar.  Seja 

criativo. 



 

ATIVIDADES DE APOIO. 

PREZADO ALUNO,  

  PENSANDO QUE TALVEZ VOCÊ ESTEJA TENDO ALGUMAS DIFICULDADES PARA REALIZAR AS ATIVIDADES 

ENCAMINHADAS PARA O 5º ANO,  A PARTIR DESTA SEMANA ENCAMINHAREMOS TAMBÉM ALGUMAS 

ATIVIDADES DE APOIO. REALIZE COM BASTANTE CAPRICHO E DEDICAÇÃO E EM BREVE CONSEGUIRÁ 

REALIZAR TODAS AS ATIVIDADES ENCAMINHADAS. 

BONS ESTUDOS! 

Atenção! Toda vez que ver esse símbolo:  significa que deve copiar a 

tarefa no caderno.  

 

MATEMÁTICA 

1) ARME E RESOLVA AS OPERAÇÕES:  

A) 45 + 22= 

 D   U 

B) 432 + 154= 

C  D  U 

C) 335 + 126= 

C  D  U 

D) 697 + 258= 

C  D  U 

E) 781 - 242= 

C D  U 

F) 975 - 342= 

C  D  U 

G) 483 - 416= 

C  D  U 

H) 603 - 201= 

C  D  U 

 

Resolva do seu jeito: 

a) TENHO 28 LÁPIS QUE DEVEM SER COLOCADOS EM 4 CAIXAS. QUANTOS LÁPIS SERÃO COLOCADOS 
EM CADA CAIXA? 
 

 

 

 

Resposta: 

 



 

b) A NOSSA ESCOLA TEM 216 ALUNOS, FORAM MATRICULADOS MAIS 145. QUANTOS ALUNOS TÊM 
EM NOSSA ESCOLA? 

 

 

 

Resposta: 

 

c)        c) NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE JULIANA, FORAM FEITOS 235 BRIGADEIROS. OS CONVIDADOS JÁ        
COMERAM 124. QUANTOS BRIGADEIROS SOBRARAM? 
 

 

 

 

Resposta: 

d) EM UM APARTAMENTO TEM 8 JANELAS. QUANTAS JANELAS TERÃO EM 2 APARTAMENTOS IGUAIS A 
ESSE? 

 

 

 

 

Resposta: 

 

 

OBSERVE O GRÁFICO E RESPONDA:    

1) DO QUE TRATA O GRÁFICO? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2) EM QUAL REGIÃO DO BRASIL SE CONCENTRA A MAIOR QUANTIDADE  DE TERRAS INDÍGENAS? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

 

   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
 

EMEB PROFESSORA FABÍOLA DE LIMA GOYANO 

 

Av. Antônio Sylvio da Cunha Bueno, 34 – Jardim União, Diadema – SP 
 

ATIVIDADES REMOTAS 

 

SEMANA 
 

DATA 
 

ANO/CICLO 

 

18ª semana 
 

12 à 18 de agosto 
 

5º anos  

 

PROFESSORA: Luciane e Rosi 

 

                                                                                           ARTES 

Você recebeu o caderno de atividades impresso “Construindo aprendizagens”, e a partir de agora 

nossas atividades serão baseadas ou inspiradas nesse material. 

Hoje, vamos realizar a atividade proposta nas páginas 39 e 40. Na seção de ARTE. 

Lembram que em uma de nossas aulas trabalhamos alguns artistas com suas belas obras vamos 

conhecer Bansky e a arte contemporânea. 

Nas próximas semanas faremos atividades complementares.!! 

 

 

 

Explicação: para realizar essa atividade, 

você deve ler e seguir todas as informações e 

recomendações propostas no caderno de 

atividades. Seguir o passo a passo. 

 

 Faça uma leitura cuidadosa e conheça o 

artista e o que ele realizou durante a pandemia. 

 

Após a leitura faça momentos de reflexão 

sobre este período que vivemos e fale sobre este 

artista para as pessoas que moram com você. 

 

Bons estudos !! 

 



 

EDUCAÇÃO FISICA 

 
 

                      ATIVIDADES DA APOSTILA “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” 

ESTA SEMANA VOCÊ VAI ESTUDAR: 

• O QUE É ALONGAMENTO? 

• BENEFICIOS DO ALONGAMENTO? 

• FAZER UMA SEQUÊNCIA DE ALONGAMENTOS EM PÉ? CONFORME IMAGENS DA 

APOSTILA. 

O que é o alongamento? 

                O alongamento são exercícios físicos que visam à preservação e o aperfeiçoamento 

do grau de flexibilidade muscular, a prática do mesmo  favorece o estiramento das fibras 

musculares, contribuindo para que o seu comprimento aumente. Isso ocorre devido ao 

aumento da temperatura dos músculos, quanto mais se alonga um determinado músculo 

maior será o fluxo da articulação controlada por ele e melhor será a SUA FLEXIBILIDADE. 

Quais os benefícios do alongamento 

São inúmeros os benefícios do alongamento, tanto para os atletas como para os sedentários, 

desde que seja feito corretamente e de preferência com a supervisão de um profissional da 

área. Suas vantagens são: 

Proporciona o bem estar físico e mental do praticante; 

Estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo; 

Reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares; 

Restringe os riscos de disfunções da coluna; 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

EMEB PROFESSORA FABÍOLA DE LIMA GOYANO 

Av. Antônio Sylvio da Cunha Bueno, 34 – Jardim União, Diadema – SP 

 

ATIVIDADES REMOTAS 

SEMANA DATA ANO/CICLO 

17 10/08 a 14/08 5º anos 

PROFESSOR: ANTONIO BENEDITO CAVALCANTE DE SOUSA 

A partir dessa semana focaremos nas atividades que 

estão na apostila “Construindo aprendizagens”, 

entregue pela escola para cada ano ciclo. Também 

teremos atividades complementares, que deverão ser 

copiadas e respondidas no caderno. 



Melhora a postura; 

Diminui a tensão muscular; 

Ameniza cólicas menstruais em atletas; 

Suaviza a irritabilidade muscular; 

Estimula o cérebro a liberar a serotonina, o hormônio do bem estar; 

Diminui a incidência de cãibras. 

 

Referências: https://blogeducacaofisica.com.br/beneficios-cuidados-alongamento/ 

07/08/2020 ás 15:42. 

 

 

 
 

 

https://blogeducacaofisica.com.br/beneficios-cuidados-alongamento/

