
 

 
 

 

   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
 

EMEB PROFESSORA FABÍOLA DE LIMA GOYANO 

 

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

ATIVIDADES REMOTAS/ correções  
 

SEMANA 
 

DATA 
 

ANO/CICLO 
 

20ª semana 
 

24 à 28 de agosto 
 

5º anos A,B,C,D,E,F e G. 
 

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

 

ATENÇÃO ALUNOS E RESPONSÁVEIS, NESTA SEMANA FAREMOS AS 

CORREÇÕES DAS PÁGINAS TRABALHADAS DA APOSTILA E DAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SEMANA PASSADA.   

 

PORTUGUÊS – correção  

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. 

 

CORREÇÃO:  

A) A fábula tem esse título, pois fazer 

uma assembleia, significa realizar uma 

reunião para uma tomada de decisão 

coletiva. E foi isso que os ratos fizeram, 

se reuniram para resolver o problema 

sobre o gato.  

B) O problema dos ratos era o medo 

que tinham do gato. 

C) Não, pois a proposta era pendurar 

um sino no pescoço do gato, algo 

que nenhum rato teria coragem de 

fazer ou sequer conseguiria fazer. 

D) O aluno deve escrever a resposta 

com as suas palavras. Uma resposta 

possível seria: 

 

A moral explica que dar ideias pode 

ser mais fácil do que a própria ação, 

pois são apenas palavras. Já na 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situação real existem dificuldades, 

que tornam a resolução do problema 

mais difícil. 

 

Nesta atividade  aprendemos a diferença 

entre  consumo e consumismo. Na página 4 

vocês viram a diferença entre essas duas 

palavras. 

  Logo em seguida a explicação, tem uma 

pergunta pessoal , ou seja, cada um deveria 

responder se já comprou alguma coisa, que 

não precisava e depois se arrependeu. 

 



 

 

 

 

                                

 

     

 

  Nas próximas questões o aluno deveria responder 

de acordo com os dados do infográfico  ao lado. 

  Veja o infográfico e responda as questões:  

a) O que mais influencia as crianças na hora de 

comprar? Por que você acha que isso 

acontece?  

R: o que mais influencia as crianças na hora 

de comprar são as propagandas na tv. 

porque as crianças ficam muito tempo 

assistindo tv e as propagandas são 

direcionadas e elaboradas 

estrategicamente para tentar fazer o 

público consumir aquele produto. são 

usados textos, imagens, cores, trilhas 

sonoras, apoio de celebridades, promoções 

, entre outras formas de atrair a criança 

para o consumo.  

 

b)  Em qual produto a criança tem mais 

influência na hora da compra?  

R: brinquedos  

 

c) E você, influencia na escolha de produtos e 

serviços que são consumidos na sua casa? 

R : RESPOSTA PESSOAL  

 

 

 

 

No próximo exercício da página 6 você 

deveria  criar           algum objeto para evitar 

o consumismo. Por exemplo, um brinquedo 

feito com sucatas.  

R: AS RESPOSTAS DESTA ATIVIDADE SÃO 

PESSOAIS POIS CADA CRIANÇA USOU SUA 

IMAGINAÇÃO PARA CRIAR SEU OBJETO.  

 



 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 
     _______________________________________________________________________ 

Queridos alunos, eis algumas embalagens com o símbolo da reciclagem para resposta A 

A resposta B é pessoal.  

 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.   

 
  

                    

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS (GEOGRAFIA E HISTÓRIA) 

 

  



 

  Essa semana faremos a correção da atividade 1 (páginas 24 até 26) das 

matérias de Geografia e História. 

 

 



 

 

 

 

 

    Pandemia é um termo usado quando uma doença se espalha por diversas  

    partes do planeta, atingindo vários países. 

 

 

    Pandemia é quando uma doença se espalha por todo um continente, ou por vários                                   

continentes ao mesmo tempo e um número muito grande de pessoas se contaminam.  

Já a Epidemia acontece em uma pequena região, ou seja, em poucos países a doença 

contamina muitas pessoas, mas não se espalha de maneira tão rápida, assim a 

população consegue conter a doença sem que vire uma Pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          Peste de Justiniano: Aconteceu por volta de 541 D.C (depois de Cristo) e iniciou 

no Egito, se espalhou por muitas cidades e países. 

 

 

 

 

  

A Gripe espanhola. Morreram cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. 

 Alguns chegam a dizer que morreu cerca de um terço da população daquela época. 

 

 

          Através de hábitos de higiene física e do ambiente, podemos combater a 

disseminação de  diversas doenças, pois os hábitos de higiene (lavar as mãos, cobrir o 

nariz e a boca ao tossir, manter os ambientes higienizados) evitam que as pessoas 

infectadas contagiem  outras.                          .  

          

       
           A COVID 19 teve início na China em 2019 e a contaminação acontece pelo 

contato direto ou indireto com pessoas contaminadas por meio de tosse, saliva, 

espirros,  lágrimas ou qualquer secreção humana ou objetos contaminados.  

 

                     

         Resposta pessoal.  Algumas sugestões: 

         Evitar aglomerações. Ao precisar sair utilizar máscara e manter aproximadamente 

         2 metros de distância das pessoas. Lavar as mãos constantemente e quando não 

for possível lavar, higienizar com álcool em gel. Higienizar compras e todos objetos 

 

 recebidos.Não espalhar notícias falsas sobre a pandemia.  

           

                  



 

MATEMÁTICA 

 

  Essa semana faremos a correção 

da atividade 1da nossa apostila 

(páginas 14 até 16) da matéria de 

Matemática.  Faça a correção com 

muita atenção, espero que você tenha 

conseguido muitos acertos, porém se 

houve muitos erros, aproveite a 

correção para aprender um pouco mais, 

observando onde você errou. E se você 

conseguiu chegar ao resultado 

utilizando outras estratégias ou outras 

operações, parabéns também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREÇÃO: ATIVIDADE 1 

 

A) 500  I10___ 

    -500    50 

     000 

R: Cada mercado receberá 50 caixas de 

cereal. 

 

B) 200 

X10__ 

000 

         200+__ 

         2000 

R: Papai encomendou 2.000 salgados para 

a festa. 

 

C) 24                         34 

   +10__                      x 2__ 

     34                          68 

R: O dobro é 68. 

 

D) 101                     250 

    +  77__               -178__ 

      178                       72 

R: Ainda faltam 72 balas para encher o pote. 

 

E) 247                      900 

   +188                     -532__ 

  97__                    368 

532 

R: São 368 margaridas. 

F) Resposta pessoal. 

 



 

 

CORREÇÕES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Atenção! Toda vez que ver esse símbolo:  significa que deve copiar a tarefa 
no caderno.  
 
Orientações: 
O aluno deve copiar o texto no caderno com atenção para a pontuação do texto, 
parágrafo e letra maiúscula, destacando os dois com lápis colorido ou caneta 
colorida.  
 
PARA LEMBRAR: Os sinais de pontuação que são: dois pontos, travessão, três 
pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final e vírgula. 
 
OS PONTOS A SEREM DESTACADOS ESTÃO NA COR VERMELHA 
 

Fábula: A rã e o boi 

          Duas  rãs  estavam  à  beira  de  um  charco,  quando  a  mais  nova  comentou: 

          ─  Comadre,  vi  um  monstro  terrível  hoje,  era  maior  do  que  uma  montanha,  
tinha  chifres  e  uma  longa  cauda. 

          ─  Você  viu  um  boi – esclareceu  a  mais  velha  -  ele  não  é  assim  tão  
grande.  Posso  ficar  do  tamanho  dele,  observe! 

           Dito  isto,  a  rã  mais  velha  começou  a  inchar  e  esticar-se  muito,  muito... 

            ─  O  boi  era  tão  grande  quanto  eu?  -  perguntou  ela,  quando  já  estava  
tão  grande  como   um  burro. 

            ─ Muito  maior!  -  respondeu  a  jovem  rã. 

            Então a rã  mais  velha  respirou  fundo.  Inchou,  inchou.... Até  que  
arrebentou. 

( ESOPO ) 

 

 

 
 
 
 

 

    

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

EMEB PROFESSORA FABÍOLA DE LIMA GOYANO 
Av. Antônio Sylvio da Cunha Bueno, 34 – Jardim União, Diadema – SP 

 

ATIVIDADES REMOTAS / CORREÇÕES  

SEMANA DATA ANO/CICLO 

20ª 24/08 a 28/08 5º ano 

PROFESSORES: Jacqueline, Joyce, Tatiane Cordeiro, Priscilla, Geovania, Celso 

 

MORAL:  SEJA  VOCÊ MESMO,  NÃO  COBICE  COISAS  ALHEIAS. 



 
 
Agora responda as questões pensando sobre o texto: 

 
1) Qual o moral do texto? Pesquise o significado da palavra “COBICE” 

(você pode encontrar o significado a partir da palavra cobiçar) e 
explique a moral com base no seu entendimento do texto: 
 
A PALAVRA COBIÇAR SIGNIFICA TER UM DESEJO MUITO 
GRANDE DE CONSEGUIR UMA COISA, TER UMA AMBIÇÃO. 
COM ISSO PODEMOS DIZER QUE A MORAL DO TEXTO EXPLICA 
QUE DEVEMOS SER QUEM SOMOS, NÃO PRECISAMOS TER 
INVEJA DO OUTRO, POIS O QUE CABE PARA UM, NEM SEMPRE 
SERVE PARA OUTRO, PODENDO LEVAR A ALGO MUITO RUIM 
NO FINAL. 
 

2) Qual a rã que começou a inchar? 
 
A RÃ MAIS VELHA COMEÇOU A INCHAR. 

 
3) Por qual motivo você acha que não devemos imitar outras pessoas, ou 

ser iguais a elas? 
 
RESPOSTA PESSOAL. O ALUNO DEVE BASEAR-SE NA MORAL 
DA FÁBULA PARA ELABORAR A RESPOSTA, EXPLICANDO QUE 
AO IMITAR OUTRA PESSOA, VOCÊ DEIXA DE SER VOCÊ MESMO, 
PERDE SUA IDENTIDADE. 

 

        LEITURA DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 



:  

 

   DE ACORDO COM A HISTÓRIA EM QUADRINHOS, RESPONDA:  

1) NA SUA OPINIÃO CARMINHA FEZ UM CONSUMO CONSCIÊNTE NA COMPRA DO 

VESTIDO? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

             R: RESPOSTA PESSOAL  

 

 

2) POR QUE A MÔNICA DISSE “ QUE PENINHA!”? 

             R: PORQUE A CARMINHA GASTOU TODO O SEU DINHEIRO NA COMPRA DE UM 

VESTIDO  

             POR  SER DE UMA MARCA FAMOSA, OU SEJA, SEM NECESSIDADE, APENAS PARA SE  

             EXIBIR PARA AS PESSOAS.  

3) POR QUE NO FINAL DA HISTÓRIA, CARMINHA RESOLVEU DEVOLVER O VESTIDO PARA A 

LOJA? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

R: PORQUE ELA COMPREENDEU QUE AQUELE VESTIDO NÃO ERA SUA NECESSIDADE E 

SIM UM ATO CONSUMISTA QUE HAVIA COMETIDO.  

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS HUMANAS (GEOGRAFIA E HISTÓRIA) 

 

 Agora realizaremos a correção das atividades complementares de Ciências 

Humanas. Lembre-se que você fez uma pesquisa, portanto suas respostas não 

precisam ser exatamente iguais as descritas abaixo. Você pode ler as informações e 

complementar sua pesquisa caso encontre alguma informação nova. 

 

 1) Na atividade 1 (páginas 24 a 26) da apostila “Construindo aprendizagens” lemos e 

interpretamos um texto sobre as Pandemias na História.  Através dele conseguimos 

perceber as diferenças entre a pandemia e epidemia e o Histórico das Pandemias na 

Humanidade. Nessa atividade você também descreveu tudo que já sabe sobre como 

podemos nos prevenir da contaminação do Coronavirus.   

          Agora sua tarefa é pesquisar sobre como as vacinas podem combater as 

epidemias e pandemias. Lembre-se de colocar em sua pesquisa: 

• O que é uma vacina? 

A vacina é uma importante forma de imunização ativa (quando o próprio corpo produz 
os anticorpos) e baseia-se na introdução do agente causador da doença (atenuado ou 
inativado) ou substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa de 
modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema 
imunológico. Por causa da produção de anticorpos e células de memória, a vacina 
garante que, quando o agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ela já 
esteja preparada para responder de maneira rápida, antes mesmo do surgimento dos 
sintomas da doença. A vacina é, portanto, uma importante forma de prevenção contra 
doenças. 

• Como a primeira vacina surgiu? 

 A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward             
Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram, ao ordenharem vacas, por uma 
doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à 
varíola. A doença, chamada de cowpox, assemelhava-se à varíola humana pela 
formação de pústulas (lesões com pus). Diante dessa observação, em 1796, Jenner 
inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah 
Nelmes, que possuía a doença (cowpox), em um garoto de oito anos de nome James 
Phipps. Phipps adquiriu a infecção de forma leve e, após dez dias, estava curado. 
Posteriormente, Jenner inoculou em Phipps pus de uma pessoa com varicela, e o 
garoto nada sofreu. Surgia aí a primeira vacina. 
O médico continuou sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. Em 1798, 
comunicou sua descoberta em um trabalho intitulado “Um Inquérito sobre as Causas 
e os Efeitos da Vacina da Varíola”. Apesar de enfrentar resistência, em pouco tempo, 
sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799, foi criado o 
primeiro instituto vacínico em Londres e, em 1800, a Marinha britânica começou a 
adotar a vacinação. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de 
Barbacena. 

 

• Como as vacinas funcionam no nosso corpo? 

As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos (vírus ou bactérias), 
vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir 
anticorpos (proteínas que atuam na defesa do organismo), os quais atuam contra os 
agentes patogênicos causadores de infecções.  As vacinas são seguras e causam 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-anticorpo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm


poucas reações adversas, sendo essas, geralmente, leves e de curta duração. Trata-se 
da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. 
 

• Como as vacinas podem ajudar no combate as epidemias? 

Além de manter hábitos de vida saudáveis, a melhor maneira de evitar doenças 
infecciosas é se vacinando contra elas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
oferta de graça 19 vacinas que protegem contra mais de 40 doenças, entre elas o 
sarampo. Basta ir ao posto de saúde mais perto de casa e pedir para atualizar o 
Calendário Nacional de Vacinação, que prevê vacinas para todas as idades, desde os 
recém-nascidos até os idosos. Por isso, se proteger contra doenças é uma questão 
de escolha e responsabilidade e deve ser tido como prioridade por todos. 
A vacinação evita que os vírus de doenças graves circulem pelo país. Além disso, as 
vacinas evitam sequelas causadas por essas doenças, como surdez, cegueira, 
paralisia, problemas neurológicos e até a morte. As vacinas servem para estimular o 
sistema imunológico. Ao serem aplicadas, elas introduzem vírus ou bactérias inativas 
no organismo e fazem com que o sistema imunológico reconheça agentes que 
causam doenças produzindo anticorpos que evitam as doenças causadas por esses 
microrganismos. 

Enquanto centenas de milhões de pessoas recolhem-se em casa para contribuir no 
combate à pandemia, pesquisadores estão enfurnados em hospitais e laboratórios para 
desenvolver armas eficazes contra o coronavírus. 

Pelo mundo todo, incluindo no Brasil, dezenas de grupos trabalham neste momento para 
criar uma vacina eficaz. Eles seguem caminhos e técnicas distintos, mas o objetivo é 
comum, e as perspectivas, promissoras. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/a-historia-vacina.h 

https://www.saude.gov.br/ 

 

 

 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 
     

______________________________________________________________________

_ 

Queridos alunos,  

Na nossa última aula conhecemos os 5 Rs: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e 

reciclar, que tem relação direta com o nosso consumo, pois cada produto que 

consumimos acaba gerando lixo que pode poluir o meio-ambiente. Mas vamos saber 

um pouco mais sobre o lixo que produzimos? Leia os textos a seguir e realize as 

atividades! 

Bons estudos! 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/coronavirus/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/a-historia-vacina.h
https://www.saude.gov.br/


 

2) Agora leia o texto abaixo e escreva no seu caderno o que mais chamou sua atenção 

nele sobre o lixo que produzimos. Não precisa ser um texto muito longo. 

R: RESPOSTA PESSOAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

  Essa semana realizaremos a correção da atividade de complementação da 

matéria de Matemática. Faça a correção com muita atenção, espero que você tenha 

conseguido muitos acertos, porém se houve muitos erros, aproveite a correção para 

aprender um pouco mais, observando onde você errou. E se você conseguiu chegar ao 

resultado utilizando outras estratégias ou outras operações, parabéns também.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE: 

1) 476 I_4____ 

   -4_      119 

     07 

   -   4 

       36 

     - 36_ 

       00 

R: Cada prestação será no valor de 119 

reais. 

 

2) 49468 

  -  47650__ 

       1818 

R: Renato economizará 1.818 reais. 

 

3) Resposta pessoal.        

 

 



 

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! 

PROFESSORES DOS 5ºs ANOS  

Matemática 
1) ARME E RESOLVA AS OPERAÇÕES: 

A) 45+22= 

45 

                +22 

                  67 

B) 432+154= 

       

        432 

      +154 

         586 

C) 335+126= 

335 

              +126 

                461 

D) 697+258= 

 

697 

            +258 

              955 

E) 781-242= 

781 

                -242  

                 539 

F) 975-342= 

975 

               -342 

                633 

G) 483-416= 

483 

-416 

67 

H) 603-201= 

603 

-201 

402 

Resolva do seu jeito: 

a) TENHO 28 LÁPIS QUE DEVEM SER COLOCADOS EM 4 CAIXAS. QUANTOS 

LÁPIS SERÃO COLOCADOS EM CADA CAIXA? 

 

28: 4 = 7                                                                        28   4 

                                                                                       28   7 

                                                                                       00 

 

Resposta: SERÃO COLOCADOS 7 LÁPIS EM CADA CAIXA. 

b) A NOSSA ESCOLA TEM 216 ALUNOS, FORAM MATRICULADOS MAIS 145. 

QUANTOS ALUNOS TÊM EM NOSSA ESCOLA? 

 

216 + 145 = 361                      216 

                                              +145 

                                                361 

Resposta: TEM 361 ALUNOS 

 



c) NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE JULIANA, FORAM FEITOS 235 

BRIGADEIROS. OS CONVIDADOS JÁ COMERAM 124. QUANTOS BRIGADEIROS 

SOBRARAM? 

 

235 – 124 = 111                                                          235 

                                                                                   -124 

                                                                                    111 

Resposta: SOBRARAM 111 BRIGADEIROS 

d) EM UM APARTAMENTO TEM 8 JANELAS. QUANTAS JANELAS TERÃO EM 2 

APARTAMENTOS IGUAIS A ESSE? 

 

8 x 2 = 16 

 

Resposta: TEM 16 JANELAS. 

 

OBSERVE O GRÁFICO E RESPONDA: 

1) DO QUE TRATA O GRÁFICO? 

 

DISTRIBUIÇÃO E TERRAS INDÍGENAS  

 

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

TERRAS INDÍGENAS? 

 

REGIÃO NORTE 

 

 

 

 

 

 



5º ANO - ATIVIDADES DE APOIO. 

 

1) PATRÍCIA, LIMPANDO SUA BOLSA, ENCONTROU AS SEGUINTES NOTAS E 
MOEDAS: 

     

       

 

QUANTOS REAIS ELA TINHA NA SUA BOLSA? 

(A) R$   9,00 - NOVE  REAIS. 
(B) R$   9,90 - NOVE  REAIS  E  NOVENTA  CENTAVOS. 
(C) R$ 10,10 – DEZ   REAIS  E  DEZ   CENTAVOS. 
(D) R$ 12,15 – DOZE   REAIS  E  QUINZE  CENTAVOS. 

 

 

2) ONDE ESTÁ ESCRITO O NÚMERO CORRETAMENTE? 

127 

A 

a) CENTO E VINTE E SETE 

b) CEM E VTI E SETE 

 

289 

A 

a) DUZENTOS E OITENTA E NOVE 

b) VINTE E OITO E NOVE. 

 

5 496 

B 

a) CINQUENTA E QUATRO MIL 

b) CINCO MIL,  QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS 

 

2 314 

A 

a) DOIS MIL TREZENTOS E CATORZE 

b) MIL, TREZENTOS E CATORZE 

 

8 300 

A 

a) OITO MIL E TREZENTOS 

b) OITO MIL, TREZENTOS E UM 

 

 

3) DESCUBRA O SEGREDO E COMPLETE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA: 

A) 10, 15, 20,25,,35, 40,45, 50. 

B) 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,114, 116. 

C) 54, 57, 60, 63,66, 69,71,75,78.  

 

 

 



4 - NO TOTAL, QUANTAS LARANJAS HÁ NESTAS 4 CAIXAS JUNTAS? 

  

 

 

 

 

RESPOSTA: TOTAL DE 408 LARANJAS 

_________________________________________________ 

 5 – UM SUPERMERCADO COMPROU 3 CAIXAS DE BERINGELAS. CADA 

CAIXA CONTÉM 423 BERINGELAS. QUANTAS BERINGELAS HÁ NO TOTAL? 

 

                                                                                        423 

                                                                                         X3 

                                                                                       1269 

         RESPOSTA:   423 X 3 = 1269 

_______________________________________________________________ 

6) UMA DUZIA DE LARANJAS CUSTA  R$3,00. VOU COMPRAR 2 DUZIAS E 

PAGAREI COM UMA NOTA DE 10 REAIS. VOU RECEBER TROCO? QUANTO? 

 

RESPOSTA.  3 X 2=6      10-6=4         SIM   VAI RECEBER  R$4,00 

________________________________________________________

LOTERIA DA ADIÇÃO: 

       INDIQUE O RESULTADO CORRETO 

 

12+23= 45 35 25 

107+63= 170 163 260 

301+79= 302 179 380 

89+36= 189 36 125 

98+102= 980 200 98 

45+217= 262 171 123 

 

LOTERIA DA SUBTRAÇÃO: 

INDIQUE O RESULTADO CORRETO 

35-12= 27 23 17 

170- 63= 53 107 62 

262-45= 217 267 102 

380-79= 301 479 303 

125-36= 172 89 23 

200-98= 186 100 102 
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                                                          Educação Física 

 

ATIVIDADES DA APOSTILA “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” 

ESTA SEMANA VAMOS CONTINUAR COM O  ESTUDO SOBRE ALONGAMENTO 

 IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO E AQUECIMENTO? 

 IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO ANTES E DEPOIS DA ATIVIDADE 

FÍSICA? 

 FAZER UMA SEQUÊNCIA DE ALONGAMENTOS DEITADOS, CONFORME 

FAZEMOS NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA! 

A importância do alongamento e aquecimento 

O Alongamento é importante porque aumenta a elasticidade e a flexibilidade dos 

músculos, reduz o risco de lesão, contribui para a correção da postura e para a 

circulação sanguínea, diminui a tensão muscular e provoca relaxamento do mesmo, 

Porém como citado antes o alongamento é muito importante ser praticado 

constantemente e sempre depois dos exercícios. 

Já o aquecimento é a preparação de uma atividade ou exercício físico, ou seja, é a 

primeira parte do treinamento, seria movimentos de baixa intensidade e que são 

capazes de elevar a temperatura corporal, favorecendo o aquecimento muscular e 

corporal. São importantes porque aumentam o desempenho e minimiza lesão 

muscular. 

A intensidade do aquecimento deve ser suficiente para aumentar a temperatura 

muscular sem produzir fadiga, um dos objetivos da pratica antes da atividade física é 

adaptar o corpo a pressão do exercício, treino ou atividade física. Os principais 

benefícios do aquecimento são: 

 

 

 

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 

19 24/08 a 28/08 5º anos 

PROFESSOR: ANTONIO BENEDITO CAVALCANTE DE SOUSA 

 

Esta semana daremos continuidade com as 

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.  



 

 Aumento da temperatura muscular; 

 Aumento do metabolismo energético; 

 Aumento da elasticidade do tecido; 

 Diminuição do risco de lesão; 

 Aumento da lubrificação das articulações; 

 Aumento do fluxo sanguíneo; 

 Melhora da função do sistema nervoso e central; 

 Evita dores musculares; 

Importância do alongamento antes e depois da atividade física 

Muitos profissionais defendem o alongamento antes e depois das atividades físicas, 
porém existem pesquisas que defendem somente depois das atividades. Um dos 
argumentos é que fazer alongamento antes pode comprometer o desempenho em 
alguns movimentos, principalmente exercícios que demandam força, pois o 
alongamento pode induzir a redução de rigidez musculotendínea e isso diminui a 
eficácia de produzir força, além de afetar a resistência muscular e diminuir o risco de 
lesão se praticado antes dos desportos. 

Particularmente, aconselho a fazer alongamentos dinâmicos antes dos treinos e 
alongamentos estáticos e passivos pós-treino. É importante ressaltar que se você 
fez um exercício muito intenso, o alongamento não deve ser feito de imediato, porém 
tem que ser feito antes que os músculos se esfriem. 

Portanto, o ideal é que após a atividade intensa, o praticante caminhe por uns 5 a 10 
minutos e só então encerra com alongamentos estáticos ou passivos, pois quando 
acabamos de fazer um exercício, o nosso organismo libera ácido lático através dos 
músculos deixando as fibras mais rígidas, e consequentemente perde-se um pouco 
da elasticidade. Assim, os alongamentos estáticos e passivos neste caso 
contribuirão para uma melhor recuperação muscular. 

 

REFERÊNCIA: https://blogeducacaofisica.com.br/beneficios-cuidados-alongamento/ 
21/08/20 ÀS 10: 49 HS. 

 

 

 

 

 

 

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


                

 

ARTES 

Você recebeu o caderno de atividades impresso “Construindo 

aprendizagens”, e a partir de agora nossas atividades serão baseadas ou inspiradas 

nesse material. 

 

Nesta semana vamos trabalhar ainda fazendo um link com as atividades das 

semanas anteriores. 

 
 

 

   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 

 

20ª semana 
 

24 à 28 de agosto 
 

5º anos  

 

PROFESSORA: Luciane e Rosi 

 

Explicação: Ao longo desses 

meses em que passamos mais tempo com 

nossos familiares algumas pessoas 

ganham nossa  admiração, familiares que 

trabalham na área da saúde ou que 

mesmo neste momento de isolamento não 

puderam ficar em casa e tiveram que 

correr risco de ser contaminado para 

garantir o sustento da casa, essas 

pessoas são nossos verdadeiros heróis. 

Pensando nesta pessoa vamos 

criar um novo super-herói, ilustre e 

escreva o porque ela é importante e 

especial.    

 

Bons estudos!! 

 

 

 



 


