
                                                   

 

                                                         PREFEITURA DE DIADEMA 
                                            SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                EMEB DOUTOR JOSÉ MARTINS DA SILVA 
                                        TELETRABALHO – 5º ANO/CICLO 
                                     SEMANA DE 24/08/2020 À 28/08/2020 

 

Oi pessoal!   

Vocês estão fazendo as atividades e acompanhando as postagens? 

Então continuem estudando em casa com muita de dedicação, tá bom? 

Não deixem acumular tarefas. Organize o seu horário de estudar e sempre 

pense que tudo isso que estamos passando é para o nosso crescimento. 

Um beijão e até mais! 

Profs. Adriano, Ângela, Aracélia, Cátia,Celso, Fábio, Liese, Luciana, Luísa, 

Socorro, Tânia e Vinicius.   

 

Links das histórias: é só acessar, ouvir ou ler.  

 

 

 
1º dia: O menino que não gostava de sopa – Cidália Fernandes  
https://www.youtube.com/watch?v=fpcGqkiqtqM 
 
2º dia: A casa sonolenta – Audrey Wood 

https://www.youtube.com/watch?v=-aB8k6QTV3g 
 
3º dia: Sujo, eu?! – David Roberts 
https://www.youtube.com/watch?v=0g4zO8hZSaM 
 
4º dia: Nicolau tinha uma ideia – Ruth Rocha 

https://www.youtube.com/watch?v=dxckF1LY2gs 
 
5º dia: Cabe na mala- Ana Maria Machado e Claudius 
https://www.youtube.com/watch?v=cghZNQn8tOU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpcGqkiqtqM
https://www.youtube.com/watch?v=-aB8k6QTV3g
https://www.youtube.com/watch?v=0g4zO8hZSaM
https://www.youtube.com/watch?v=dxckF1LY2gs
https://www.youtube.com/watch?v=cghZNQn8tOU


 CONTINUE SE ORIENTANDO ATRAVÉS DA LEGENDA ABAIXO. 

 
 

 
PORTUGUÊS 

ATIVIDADE PARA O 1º DIA 
___________________________________________________________________________ 

Olá turma! Hoje vamos rever o gênero textual Relato pessoal, onde escrevemos 

experiências que vivemos que foram importantes, emocionantes, assustadoras 

divertidas, algo que tenha sido marcante. Você deve estar pensando “não tenho nada 

para contar” lembre uma festa que participou uma viagem que fez um presente que 

ganhou, um dia na escola, como conheceu algum amigo, sobre o seu bichinho de 

estimação, entre tantas outras situações que viveu, percebeu agora quantidade de 

historias que lembrou? E vai produzir uma que goste bastante, em seu caderno. Boa 

aula! 

___________________________________________________________________________ 

 Leia o texto: 

 

Cabelo cresce 

 

Cabelo cresce. É o que sempre penso toda vez que decido mudar o visual no salão de 

cabeleireiro. E costumo mudar muitas vezes! Às vezes, surge o arrependimento. Mas ele vai 

embora rapidinho, junto com a frase: “Cabelo cresce”. Em muitas ocasiões, preciso dizer isso 

até para o cabeleireiro: “Corte sem medo. Cabelo cresce”. Mas nem sempre foi assim. 

Quando era pequena, eu tinha um cabelão que chegava até a cintura. Tinha sido quase 

sempre desse jeito, desde que os fios começaram a crescer. Então, aos 9 anos, fui ao salão 

decidida a cortar. Queria cabelo curto e franja repicada e arrepiada. Era moda na época. Não 

preciso dizer que ficou ruim, não é? Sim, eu tive vontade de chorar. Foi por isso que me 

identifiquei imediatamente com Vera, a menina do livro Enquanto o Meu Cabelo Crescia, uma 

 

  

  

 

Indica uma 

leitura a ser 

realizada. 

Indica que a 

atividade deve 
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caderno. 

Indica um 

desafio, 
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preciso 
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Indica que 
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ser feita em 
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história muito legal escrita pela portuguesa Isabel Minhós Martins e ilustrada por Madalena 

[...]. 

Acho que toda menina já passou por isso um dia, não? Dá um medo danado de cortar 

o cabelo, como se a gente deixasse de ser a gente mesma sem aquele comprimento todo. 

Vera, a personagem da história, ficou muito triste. Ela não queria ter cortado. Foi à 

cabeleireira Mila que ouviu errado sua avó comentar. Ela entendeu “corta curtinho” em vez de 

“corta certinho”. Vera ficou triste por dois meses. Ia para o salão todo sábado com a avó e 

ficava encolhida num canto. E dali foi vendo como um corte pode mudar uma pessoa. E que 

mudanças, muitas vezes, são boas. E, enquanto esperava seu cabelo crescer, ela pode 

perceber o quanto ela própria crescia, aprendendo a conviver com as pequenas tragédias, a 

se aceitar e a achar graça nisso. Portanto, não teve dúvidas: pediu outro corte curtinho! 

Ah, e eu? Demorei um pouco mais para criar essa coragem. Deixei meu cabelo crescer 

e passei a adolescência toda sem tocar nos longos fios. Mas enjoei deles. Eram sempre 

iguais, contavam sempre a mesma história… Então, estou novamente de cabelos mais curtos 

e já pensando na próxima mudança. Se isso servir como incentivo para você também: cabelo 

cresce! 

 

Aryane Cararo. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/blogs/estadinho>. 

 

Você acabou de ler um relato pessoal, sobre a experiência de um corte de 

cabelo que marcou a vida da autora. Agora produza em seu caderno um relato pessoal que 

viveu, sem esquecer-se de observar esses aspectos da sua produção. 

 

•Leia a proposta com atenção 

•Use uma letra legível 

•Dê um titulo ao texto e coloque-o no meio da linha 

•Mantenha o mesmo espaço entre os parágrafos  

•Faça uso da pontuação 

•Seu texto deve ter inicio, meio e fim. 

•Apresente um texto caprichado e limpo 

•Releia o texto quando terminar e corrija o que for necessário. 

 

E após a essa revisão do texto, desenhe o relato em seu caderno, para dar 

mais vida a sua história. 

 

Referência: 

https://www.estadao.com.br/blogs/estadinho/ 

https://www.estadao.com.br/blogs/estadinho/


MATEMÁTICA 
ATIVIDADE PARA O 2º DIA 

___________________________________________________________________________ 
 
Olá, alunos! 

Na aula dessa semana, vamos relembrar o sistema monetário, ok? Conhecer e saber 

utilizar são importantes para não ser enganado. Então, preste muita atenção!  

Depois, você vai fazer a atividade 3, parte l  da apostila, que estão nas 

páginas 17, 18 e metade da página 19. 

Você vai precisar das imagens abaixo para realizar algumas das 

atividades propostas na apostila. 

___________________________________________________________________________ 
 

Cédulas brasileiras 

 

 

Dois reais 
R$ 2,00 

 
 
 

Cinco reais 
R$ 5,00 

 
 
 

Dez reais 
R$ 10,00 

 

 

Vinte reais 
R$ 20,00 

 
 
 

Cinquenta reais 
R$ 50,00 

 
 
 

Cem reais 
R$ 100,00 

 

Moedas brasileiras 

  
  

 

Cinco 

centavos 

R$ 0,05 

 

 

Dez 

centavos 

R$ 0,10 

 

Vinte e 

cinco 

centavos 

R$ 0,25 

 

Cinquenta 

centavos 

R$ 0,50 

 

Um real 

R$ 1,00 

 

 
 

 



HISTÓRIA 
ATIVIDADE PARA O 3º DIA 

 

 
Queridos alunos,  

Esta semana vamos falar sobre “A cultura no Brasil”. A cultura brasileira é a soma da 

contribuição de vários povos: indígenas, portugueses, africanos, italianos, alemães, 

entre outros, conforme já vimos ao longo de nossas aulas. Vamos agora revisitar o 

tema, reforçando e ampliando o conhecimento. Um forte abraço! 

 

 

 

Apostila Construindo Aprendizagens 

Abra a apostila na página 30. Leia com atenção o texto sobre “A cultura do Brasil”. 

Releia o texto caso tenha alguma dúvida, destaque o que achar importante. 

Agora, faça uma entrevista com um adulto da sua família. Siga o roteiro da entrevista 

na página 30.  

Lembre-se de momentos de sua vida, das brincadeiras, das coisas que você faz para 

se divertir, de sua comida preferida, pense em uma história da sua infância e diga por que ela 

foi tão significativa para você. Analise a entrevista, compare a infância do entrevistado com a 

sua e faça o registro na página 31. 

 

Na próxima aula continuaremos falando sobre esse assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
ATIVIDADE PARA O 3º DIA 

___________________________________________________________________________ 

Oi pessoal!  

Nessa atividade vamos falar dos meios de transportes e também vamos utilizar a 

apostila “Construindo Aprendizagens”, certo? Leiam com atenção o texto abaixo. 

___________________________________________________________________________ 

 
A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE  

 

Os meios de transporte representam as maneiras de se deslocar, utilizando bicicleta, 

trem, ônibus, barco, dentre outros. 

A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da 

humanidade. 

Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, 

seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, etc. 

A roda é uma das invenções mais importantes da humanidade. 

Você já imaginou uma bicicleta ou um carro sem rodas? 

Esses meios de transporte citados são muito comuns hoje em dia. Mas nem sempre foi 

assim. 

Há cerca de 200 anos, para percorrer longas distâncias, as pessoas iam à pé ou 

usavam carros puxados por animais, as carroças. Depois as carroças foram substituídas por 

veículos dos mais variados tipos: bondes, automóveis, ônibus, caminhões, trens, aviões, os 

quais trouxeram rapidez e confortos nas viagens. 

Com a evolução das técnicas e dos conhecimentos e a invenção de novos materiais, 

os meios de transporte passaram, e ainda passam, por grandes avanços tecnológicos. 

Observe os exemplos: 

 O desenvolvimento das embarcações e a descoberta de novas técnicas de navegação 

possibilitaram aos seres humanos atravessar rios, mares e oceanos, vencendo longas 

distâncias. As primeiras embarcações eram canoas muito simples feitas de tronco de 

árvore. Com o tempo, foram inventados os barcos a vela, que se moviam 

impulsionados pela força do vento. A evolução desse meio de transporte deu origem às 

caravelas, mais seguras e capazes de navegar longas distâncias. Depois dos 

primeiros barcos a vapor, que surgiram há cerca de 200 anos, muitas embarcações 

começaram a utilizar motores movidos a óleo diesel, tornando as viagens mais rápidas. 

 O trem é um meio de transporte no qual a locomotiva puxa vários vagões. Antes eram 

puxados por animais. A locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos. Ela era lenta e  

 



movida a vapor que era obtido pela queima de carvão mineral ou vegetal. Por soltar  

muita fumaça, a locomotiva ficou conhecida como “maria-fumaça”. Há quase 100 anos, 

os trens passaram a ser movidos a eletricidade ou óleo diesel, ficando cada vez mais 

velozes. O trem-bala é um exemplo disso. 

 A possibilidade de voar tornou-se realidade há cerca de 230 anos, a bordo de balões 

inflados com ar quente. Mas era difícil controlar a direção que os balões seguiam. 

Coma a invenção dos dirigíveis, esse controle passou a ser possível, pois eles eram 

compridos e motorizados.  Invenção do avião representou um grande avanço no 

transporte aéreo. Desde a construção do 14-Bis, avião idealizado pelo brasileiro 

Alberto Santos Dumont, os avanços tecnológicos dessas máquinas voadoras não 

cessaram. 

 Cerca de 130 anos atrás, o alemão Karl Benz construiu um veículo considerado o 

precursor dos automóveis modernos. Ele instalou um motor movido a combustível na 

parte traseira de um triciclo. Desde então, o automóvel não parou mais de evoluir, 

tornando-se um dos meios de transporte mais utilizado no mundo. Populares ou de 

luxo, os automóveis atingiram grande desenvolvimento tecnológico desde a época de 

sua invenção até os dias atuais. 

 

 

            ATIVIDADE 

 

 
Agora vamos colocar em prática o que você aprendeu sobre os meios de transportes, 
ok? 

 Pegue a sua apostila “Construindo Aprendizagens”, abra nas 
páginas 32 e 33 e observem as imagens apresentadas. Depois 
reflita sobre o que você leu, siga o roteiro e escreva um texto bem 
bonito. 

 Não se esqueça de fazer parágrafos, iniciar com letra maiúscula e 
fazer pontuação. 

 
CAPRICHE NA LETRA! UM GRANDE ABRAÇO!!!!! 

 

 
 
 
REFERÊNCIA: 
 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais - 5º ano. 
 
 
 
 
 
 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais


CIÊNCIAS 
ATIVIDADE PARA O 3º DIA 

___________________________________________________________________________ 

Queridos alunos,  

Como vimos nas aulas anteriores, um dos maiores problemas ambientais na atualidade 

é a geração e o acúmulo de lixo nos ambientes. Veremos hoje a classificação quanto à 

origem do lixo. 

Bons estudos! 

 

OS RESÍDUOS PRODUZIDOS NAS ATIVIDADES HUMANAS 

 A maioria das atividades humanas gera lixo, e, quando conhecemos a origem dos 

resíduos é possível promover sua destinação adequada, diminuindo os impactos ambientais.  

O lixo pode ser classificado de acordo com sua origem. Observe: 

O lixo produzido nas residências é chamado de lixo 

domiciliar ou lixo doméstico. Geralmente ele é 

composto de restos de alimentos, papéis, embalagens 

de plástico, de vidro, de metal, entre outros.  

É importante que esses resíduos sejam separados em 

orgânicos ou recicláveis. 

 

O lixo produzido em hospitais, farmácias e clínicas é 

chamado resíduo de serviço de saúde ou lixo 

hospitalar. Geralmente ele é composto de materiais 

como gazes, agulhas, seringas, frascos de 

medicamentos e medicamentos com prazos de 

validade vencidos.  

Eles devem receber destinação adequada, pois 

podem contaminar as pessoas e o ambiente. 

 

O lixo produzido nas indústrias é composto de restos de 

materiais utilizados na fabricação de produtos. Esse lixo 

é chamado lixo industrial. Dependendo do tipo de lixo 

deve ser tratado separadamente para ser descartado. 



Atividades 

 

1) De acordo com o texto, quais as três classificações feitas de acordo com a 

origem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

2) O que podemos encontrar em um lixo hospitalar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

3) Em qual desses 3 tipos de lixo é comum encontrarmos restos de alimentos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

4) Você e sua família produziram lixo em alguma das atividades que realizaram 

hoje? Dê exemplos. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Bons estudos! 

 
 
 
 
 



ARTE 
ATIVIDADE PARA O 5º DIA 

____________________________________________________________________________ 

Oi alunos (as)! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo da linguagem musical e 

para isso vamos ter novamente a participação da Ketlyn. 

Ela irá explicar para vocês um pouco mais sobre o instrumento violino – “como seu som é 

produzido?” e depois tocará mais uma música do nosso folclore brasileiro. 

____________________________________________________________________________ 

 

Acesse o link abaixo para começar a aula. 

 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs 

 

MÚSICA 1 

 

https://youtu.be/TwvngkQO5Z0 

 

 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs
https://youtu.be/TwvngkQO5Z0


Agora em seu caderno de desenho ou em uma folha de sulfite: 

1) Escreva o nome da música que foi tocada acima. 

Resposta: ____________________________________________________ 

 

2) Agora que você já sabe como é formado um violino, observe o desenho abaixo e tente 

desenhar um violino em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Você pode usar o material que quiser para pintar seu violino. Pode ser lápis de cor, canetinha, giz 

de cera ou tinta guache). 

 

BONS ESTUDOS!  UM GRANDE ABRAÇO! 

 

 

Referências: 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs EM 07/08/2020. 

https://youtu.be/TwvngkQO5Z0 EM 07/08/2020. 

https://www.pinterest.at/pin/809592470492134928/  EM 07/08/2020. 

 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs
https://youtu.be/TwvngkQO5Z0
https://www.pinterest.at/pin/809592470492134928/


 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
ATIVIDADE PARA O 5º DIA 

____________________________________________________________________________ 

Olá crianças, tudo bem? O nosso objetivo de hoje é vivenciar jogos de outras culturas. 
____________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÃO: PARA A REALIZAÇÃO DESTES JOGOS É IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE UM ADULTO 
PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA ATIVIDADE. 

 

Nesta atividade vamos conhecer um jogo chamado tapatan. Na Bahia, por exemplo, o jogo 

é chamado de ponga e em minas gerais é conhecido como pé de galinha, talvez pelo formato das 

linhas que lembram os pés de uma galinha. 

Este jogo é muito popular nas Filipinas sendo um parente do jogo trilha e da família dos 

jogos de “3 alinhados” ou “marell”.           

Fonte: www.mitra.net.br 

VAMOS JOGAR??? 

MATERIAIS: 

 Uma folha sulfite, papelão ou mesmo a folha de caderno; 

 Caneta ou canetinha para fazer as linhas; 

 6 tampinhas de garrafas pet, sendo 3 de uma cor e 3 de outra. 

COMO FAZER:  

 Desenhar no papel um quadrado dividido ao meio na horizontal, na vertical e nas diagonais 

(veja o exemplo abaixo). 

 Depositar 3 peças de cada jogador em lados opostos do tabuleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mitra.net.br/


COMO JOGAR: 

 Cada jogador, na sua vez, pode mover uma de suas peças, sem pular duas casas, até o 

cruzamento entre linhas que estiver vazio. 

 

 

 O objetivo deste jogo é formar uma linha com suas três peças em qualquer uma das 

direções (horizontal, vertical ou diagonal), exceto na posição inicial do jogo, pois esta não 

vale mais. 

 

 

 Ganha quem conseguir alinhar suas 3 peças primeiro. 

 

 

 

 

 

 

Vermelho conseguiu. 

 

 

 

DICA: se tiver acesso à internet, assista ao vídeo no link: 

www.youtube.com/watch?v=j_my-75npo8 

 

ESCREVA NO CADERNO  

1- Qual o nome de quem jogou com você? 

            2- Escreva o nome de quem venceu e o placar final? 

            3- Qual foi a sensação de realizar este jogo, houve alguma dificuldade para jogar? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J_my-75Npo8

