
 

EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   5ª SÉRIE A   19ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 5ª série A! 

Gostaria, mais uma vez, de desejar boas - vindas a todos vocês! 

Sei que estamos passando por um momento diferente, com muitas 

incertezas. Mas, se vocês já chegaram até aqui, o primeiro passo foi dado para 

que vocês prossigam com seus estudos e alcancem seus objetivos! 

Respirem fundo, participem dos plantões às quintas-feiras, mantenham-

se firmes e conversem com seus professores sempre que precisarem. 

Um abraço bem forte daquela que está sempre à disposição, 

Prof.ª. Janaína- agosto/2020        

Leia com atenção o texto a seguir, que não deve ser copiado.  Sempre que 

for para escrever algo, a professora fará a indicação. 

Iniciando o semestre... 

Em todas as aulas de Matemática do mês de agosto usaremos seu 

caderno de lições- onde você deve reservar uma parte somente para 

Matemática- e, também, o caderno “Construindo Aprendizagens”, que foi 

entregue na escola junto com o kit de alimentos. Se você ainda não pegou o 

seu, vá até o Átila que ainda dá tempo!  

Abra o “Construindo Aprendizagens” na 

página 7: você verá uma imagem como essa ao 

lado. Essa imagem é chamada infográfico e, apesar 

de conter poucas palavras, pode nos dar tantas 

informações como um texto. Veja: 

O infográfico em questão nos mostra dados da 

contaminação por coronavírus em nossa cidade no 



 

dia 20 de maio. Observando a linha amarela, sabemos que nesse dia houve 

2477 casos notificados da doença em nossa cidade. Já linha vermelha informa 

que havia 628 casos confirmados enquanto a linha azul nos diz que havia 323 

doentes em isolamento hospitalar. 

Leia e faça o que é pedido nas páginas 7 e 8 do caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Assim que terminar, continue com a leitura deste material. 

Além dos infográficos, temos outra maneira de organizar informações 

usando poucas palavras e/ou números que é chamada de Tabela. 

Veja abaixo um exemplo de tabela que traz algumas informações a 

respeito dos casos de COVID-19 em parte de nossa cidade: 

Casos Confirmados de COVID 19 por Área de Abrangência em Algumas 

UBS de Nossa Cidade em 10/08/2020 

UBS Casos Confirmados 

Eldorado 299 

Inamar 443 

Paulina  164 

Ruyce 288 

Serraria 379 

Fonte: REDAÇÃO. Nota Oficial Coronavírus- Prefeitura de Diadema- 10/08. Disponível em: 

https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/nota-oficial-coronavirus-prefeitura-diadema-10-08-106191. 
Acesso em: 11 ago. 2020. 

 

Em seu caderno de Matemática, coloque a data e escreva: Atividades da 

Semana 19. Em seguida, escreva somente as respostas das perguntas 

abaixo. As contas dos itens “c” e “d” devem ser feitas no caderno. 

a)   Em qual área de abrangência houve o maior número de casos 

confirmados? 



 

b)   Quantos casos confirmados de COVID 19 há na área de 

abrangência da UBS Ruyce? 

c)   Foram registrados menos casos de COVID 19 em qual área de 

abrangência: na da UBS Serraria ou da UBS Ruyce? Quantos 

casos a menos? 

d)   Quantos casos confirmados temos no total nas áreas de 

abrangência das UBS Eldorado e  UBS Paulina? 

  

Na semana que vem voltaremos com a correção das atividades. 

Boa sorte! 

Professora Janaína 

  

O infográfico que ilustra esta atividade foi retirado da página 7 do caderno “Construindo Aprendizagens-Educação de 

Jovens e Adultos- EJA II- 5ª e 6ª séries”. 

As atividades propostas neste material foram elaboradas pela professora titular da turma no componente curricular 

Matemática, com exceção das propostas no caderno “Construindo Aprendizagens”. 

 

 

 

CIÊNCIAS  -  5ª SÉRIE   -  19ª SEMANA  

  Queridos e queridas, sejam bem vindos! Estamos começando mais um 

semestre, devido a pandemia continuamos, infelizmente os estudos a 

distância. Mas que bom que vocês continuam por aqui, não desistam e podem 

contar comigo para tirar as dúvidas e sanar as dificuldades que irão surgir. 



 

 Neste semestre vamos iniciar os estudos utilizando  o caderno 

"Construindo Aprendizagens" que vocês receberam quando retiraram o Kit 

alimentação. 

Abram o caderno na página 17 e leia o texto sobre vírus prestando 

bastante atenção e destacando os termos, trechos  e palavras que não 

entenderam para que possamos sanar as principais dúvidas. 

 

Leitura complementar 

Vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual, ou seja, não 

são  formados por células como todos os seres vivos. Eles são parasitas 

obrigatórios do interior da célula, isso significa que eles somente se 

reproduzem pela  invasão e possessão do controle da célula.  

Parasitas são aqueles seres que vivem no corpo de outro ser, o 

hospedeiro, do qual retiram alimento. 

 

 

 

 

 

     

Novo coronavírus (SARS-

CoV- 2) 

          ATIVIDADES do Caderno Construindo Aprendizagens 

 

         Depois da leitura responda as atividades 1,2,3 e 4 das páginas 18 e 19.  

Na semana que vem retornaremos com a correção das atividades. 

 

bom estudo a todos e todas! 

         Prof Marco 

 



 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

E.M. DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

                       GEOGRAFIA - 5ª SÉRIE - 19ª SEMANA 

     

 Olá queridos alunos! 

 Muito bom estar novamente com todos vocês, apesar desta realidade 

tão inusitada que estamos vivendo, e que tem exigido de nós muito equilíbrio 

e força de vontade para nos mantermos bem, e tocarmos em frente nossas 

vidas. 

 Aqui estaremos, sempre à disposição, para auxiliá-los no que se fizer 

necessário. Não desanimem e saibam que juntos somos mais fortes. 



 

Procurem realizar as atividades com afinco e determinação, nos solicitando 

sempre que tiverem dúvidas, pois disto dependerá a conclusão de mais esta 

etapa no processo educacional de cada um. 

                                                   Eu sou Salomé, professora de Geografia. 

 

 Todos já devem estar com o caderno impresso (Construindo 

Aprendizagens), enviado pela Secretaria Municipal De Educação. Se você 

ainda não tem este material, procure dirigir-se até a unidade escolar e pegue 

o seu, pois as atividades dos próximos dois meses terão como base este 

material. 

 O primeiro tema abordado é PANDEMIA. 

  Muito se tem discutido a esse respeito, desde que a mesma teve início 

no mundo, e mais especificamente no Brasil. Apesar de todos esses meses 

que o coronavírus chegou ao Brasil, sempre nos deparamos com novas 

informações, que nos permitem conhecer mais sobre o mesmo e também a 

criar novas formas de nos proteger e auxiliar outras pessoas, no sentido de 

minimizar os efeitos do avanço descontrolado do vírus em nosso país. 

 Para esta 19ª semana de atividades, solicito que realize atentamente a 

leitura das páginas 13 e 14 do caderno Construindo Aprendizagens, e em 

seguida, realize as atividades das páginas 15 e 16. 

  

                        ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Proponho que você produza um texto (em seu caderno), onde possa relatar 

como tem sido sua vida, após o surgimento do coronavírus. 

  

Observações: 

Na próxima semana faremos uma espécie de correção/comentários sobre as 

atividades propostas. 

Não se esqueçam que nosso plantão de dúvidas ocorre sempre às quintas 

feiras, das 19:00 h às 21h:30. 



 

                                                                                             BOM TRABALHO   

  

  

  

  

 

 


