
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line - 5º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 

SEMANA 21 – 31 de Agosto a 04 de Setembro 

 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS 

Daremos continuidade as nossas atividades semanais. Não esqueçam da importância da 

realização das atividades, pois estamos contabilizando conteúdos e presença dos alunos. Segue 

orientações importantes para a execução das atividades: 

 1. Escolher um horário tranquilo do dia para que o aluno faça as atividades, e que algum 

adulto possa auxiliar e acompanhar o desenvolvimento das atividades. 

2. Escolha um lugar da casa onde seja confortável e livre de aparelhos eletrônicos que 

causem distrações. 

3. Separe todo o material que será necessário: cadernos, lápis, borracha, apontador, caneta, 

e outros materiais que se fizerem necessário. 

4. Determine um objetivo para cada dia, exemplo: no primeiro dia farei Matemática e 

Português, no segundo dia História e Geografia, e assim por diante.  

5. Leia com atenção todas as orientações da atividade, leia todos os textos, a maior parte 

das atividades são de interpretar os textos, se necessário, leia mais de uma vez. 

6. Não é necessário imprimir as atividades, não é necessário copiar os textos, copie apenas 

perguntas e responda no caderno, não esquecendo de colocar a semana que se refere e o nome 

da disciplina, para organizar melhor as atividades. 

7. Procurem não dar respostas prontas, quando seus filhos tiverem dúvidas sobre as 

atividades, ajude-os a pensar em como elaborar as respostas. 

8. É importante manter uma rotina diária, onde o aluno possa fazer suas atividades 

escolares, cumprir suas obrigações com a casa, tenha seus horários de comer e dormir definidos, 

e tenha um tempo livre para brincar, assistir televisão, ou outra atividade de lazer que a criança 

goste. 

9. Após as atividades adaptadas, você encontrará as correções das semanas 

anteriores, observe no topo da página a qual semana se refere. 

 

 

PROFESSORES DOS 5º ANOS 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Objetivos: Dando continuidade às práticas de alfabetização e multiletramento por meio de 

diferentes tipos de gêneros textuais, nessa semana daremos continuidade às propostas do 

“Caderno de Aprendizagens”.  

Você deverá realizar a atividade 6 – Conto de Assombração. Vamos agora relembrar esse 

tipo de texto. Veja:  

Conto de assombração é aquele que traz o medo e o terror, quando o leitor lê se encontra 

com o susto e a sensação de medo. E normalmente são contos que envolvem mortes, 

fantasmas, suspense. 

 

Figura 1: Capa de livro de contos. Fonte: Google Imagens. 

 

Você deverá realizar a atividade 6, das páginas 11 até 13 do caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Faça a leitura do conto “Assombrações de Agosto”, de Gabriel Garcia Marquez. 

Em seguida, escreva seu próprio conto na página 14, utilizando todas as características dessa 

tipologia textual.  
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Para te ajudar, você poderá assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wJqSL6tP13k. 

 

 

Atividades de Ortografia 

Realize as atividades de ortografia no caderno de sala de aula. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wJqSL6tP13k
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MATEMÁTICA 

Objetivo: Na semana anterior vocês viram o sistema monetário atividades do caderno “Construindo 

Aprendizagens” – Parte I. Nesta semana, daremos continuidade ao sistema monetário Parte II, 

compreendendo o uso do nosso dinheiro, situações problemas vivenciadas no dia a dia. 

 

Para iniciarmos, no caderno “Construindo Aprendizagens”, você irá resolver as situações-

problemas da Parte II páginas 19 e 21. Observe o quadro abaixo e resolva as atividades no próprio 

caderno impresso. 

 

 

 

 Agora que você já respondeu as questões do caderno “Construindo Aprendizagens”,  copie 

as questões abaixo no seu caderno de sala e responda. (não precisa copiar os desenhos). 

 

1. Leia com atenção as informações que te ajudarão a escolher a estratégia correta para resolver 

as operações (adição/subtração/multiplicação ou divisão): 

Calcule o preço dos produtos abaixo: 
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2. Calcule os valores e responda no caderno de sala. 
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Errata: total a prazo: R$ 560,30. 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/783767141371717719/  

 

HISTÓRIA 

Objetivo: perceber o impacto da presença europeia para os povos indígenas no Brasil. 

 

A vida dos índios de 1500 aos dias de hoje 

Quando os europeus chegaram ao Brasil, em 1500, encontraram nessas terras milhares de 

pessoas. Tratava-se dos indígenas. Eles eram um povo organizado em vários grupos, cada qual 

com seus costumes e culturas próprias. 

https://br.pinterest.com/pin/783767141371717719/
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Os grupos indígenas caçavam, pescavam, colhiam frutas e raízes, plantavam vegetais e 

faziam vários objetos e armas. As terras onde viviam pertenciam a todos. Havia lugar para abrigar 

todas as pessoas e o trabalho era dividido entre homens e mulheres. 

 

Os indígenas no Brasil atual 

 

 

O contato com os portugueses, e posteriormente com outros povos que vieram para o Brasil, 

tornou impossível para os grupos indígenas continuarem a viver do seu modo tradicional. 

Os indígenas precisaram abandonar suas terras ou mudar seu modo de vida. Por isso, 

muitos costumes deles se perderam com o contato com outras culturas e hábitos. Aqueles que 

decidiram viver nas cidades tiveram que se adaptar ao novo modo de vida e passaram a usar 

roupas, comprar alimentos e objetos industrializados. Alguns grupos que se mudaram para áreas 

mais isoladas no interior, em regiões mais afastadas, começaram a vender produtos agrícolas e 

artesanato próprio. 

Atualmente, muitos grupos indígenas buscam cada vez mais preservar as tradições e 

costumes ancestrais, e ao mesmo tempo querem entender e adquirir o saber do homem branco 

para o seu povoado. Várias comunidades indígenas da Amazônia criaram um modelo de ensino 

que revolucionou o aprendizado do povoado. 

Os indígenas acreditam que o aprendizado deve ser realizado de forma em conjunto, ou 

seja, o aprendizado deve ser uma troca entre o professor e o aluno. Ambos devem trocar as 

experiências, pois ninguém é dono do conhecimento, e todos devem juntos descobri-lo. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line - 5º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 

 

É dessa forma que deve ser em todo o aprendizado, ou seja, uma troca de experiências em 

que o professor deve aprender com o aluno e vice-versa. Esse novo método de ensino foi criado 

pelos próprios índios que entendem que valores e princípios devem ser resgatados e preservados, 

além de realizarem pesquisas importantes para a sustentabilidade da região em que vivem. 

Os índios entendem que todo o ensinamento deve agregar o conhecimento e não esvair 

toda uma cultura e tradição. Diversos dos ideais indígenas chamam a atenção. Por exemplo, eles 

são muito conectados à natureza, e hoje, apostamos nas drogas farmacêuticas. De qualquer forma, 

fazemos uso de seus conhecimentos que se perpetuaram, principalmente os mais idosos. 

Eles são poucos, mas ainda estão vivos e vivendo em suas próprias regiões, com suas 

próprias leis. Isso é bom, pois eles são o verdadeiro sangue brasileiro 

Fonte: https://www.colegioweb.com.br/curiosidades/vida-dos-indios-de-1500-aos-dias-de-hoje.html 

 

 

ATIVIDADES 

Copie e responda em seu caderno de sala: 

 

1) Por que é importante para os índios preservar os costumes de seus antepassados? 

 

2) Na época do descobrimento, havia 3 milhões de índios no Brasil. No censo realizado no 

ano 2000 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população indígena 

do Brasil era de 701.462 pessoas. Por que esse número de índios ficou tão reduzido? 

 

3) Pesquise e cite algumas contribuições deixadas pelos índios para a nossa cultura. 

4) Leia o texto e responda: 

https://www.colegioweb.com.br/curiosidades/vida-dos-indios-de-1500-aos-dias-de-hoje.html
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a) Este texto retrata quais acontecimentos? 

 

b) Os dois textos são posições diferentes, o que muda e por quê?  

 

c) No início ambos os povos foram amistosos. O que ocorreu para que entrassem em 

conflito?   

 

d) Como as doenças que foram trazidas pelos europeus podem ter afetado a população 

indígena? O que você sabe sobre essa questão? 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 
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Objetivos: Comparar meios de transportes do passado e do presente; conhecer a evolução de 

alguns meios de transportes; e refletir sobre o papel do desenvolvimento tecnológico na 

modernização dos meios de transportes, da tração animal aos veículos motorizados. 

Esta semana iremos trabalhar em diálogo com o caderno “Construindo Aprendizagens” você irá 

relizar a artividade 5 “Transformações dos meios de transportes” nas páginas 32 e 33, responda 

as questões diretamento no caderno impresso. 

 

 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line - 5º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 

  
   

SCHOR, Tatiana.O automóvel e o desgaste social. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 
13,n. 3jul./set. 1999.p. 108-109. Disponível em: 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v!3n03/v13n03_  !3.pd  f.> 

 
 Fonte: Google imagens 

A evolução do automóvel 

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 utilizados no mundo. 
Populares ou de luxo, os automóveis atingiram grande 

desenvolvimento tecnológico desde a época de sua invenção 

até os dias atuais.                                   Fonte: google imagens 

 
Automóvel, transformação da paisagem e das relações sociais. 

O surgimento do automóvel está relacionado, de um lado, à acumulação de conhecimentos 
sociais e, de outro, à necessidade objetiva de melhoria das condições de locomoção, levando 
em conta a concentração urbana. Esta mercadoria, tal como o tear mecânico, a máquina a vapor, 
a geladeira, o computador, teve e continua tendo um papel importante na transformação da 
paisagem e das relações sociais. 
Com o advento do automóvel e sua generalização ampliam-se as possibilidades de locomoção. 
Este é, sem dúvida nenhuma, um aspecto importante que diz respeito tanto à individualidade 
quanto à sociabilidade do homem, visto que redefine, de certa forma, a autonomia em relação 
ao tempo e principalmente ao espaço, ao desencadear uma forma de apropriação mais efetiva 
destes pela locomoção. Porém, ao mesmo tempo que se dá a apropriação, acontece o inverso; 
este tempo e este espaço tornam-se estranhos aos outros momentos da vida. 
O tempo transforma-se em velocidade, em quilômetros por hora, e o espaço em simples meio: 
meio para circulação, para locomoção. 

Da manivela ao botão de partida. 

Antigamente, para dar partida em um automóvel, isto é, 

para ligá-lo, era necessário ter força para girar uma 

manivela que ficava do lado de fora do veículo, até que o 

motor "pegasse" . 

Atualmente, para isso, basta girar uma chave ou apertar um 

botão dentro do carro. Esse é apenas um dos vários 

exemplos que ilustram a modernização tecnológica pela 

qual os automóveis vêm passando nos últimos anos. 
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Para muitos paulistanos, o dia 26 de março de 1968 foi o fatídico dia em que o bonde saía 

definitivamente de circulação das ruas da cidade. 

O texto que você vai ler descreve um meio de transporte coletivo utilizado antigamente. 

 O bonde 
O bonde foi utilizado como meio de transporte coletivo nas cidades brasileiras do fim do século XIX 

até meados do século XX. 

O bonde podia ser movido por tração animal ou energia elétrica e circulava sobre trilhos. O bonde 

era um meio de transporte não poluente. 

Os bondes eram de tamanho variado, mas, geralmente, tinham quatro ou oito rodas. A capacidade 

de levar passageiros também era variável e dependia do tamanho do bonde. 

Alguns bondes eram abertos, não tinham portas ou janelas; outros eram fechados 

O motorneiro era quem conduzia o bonde. 

Você deve ter percebido que a presença 

de funções e componentes muito 

sofisticados nos automóveis mais 

modernos demonstra a incorporação de 

tecnologias de ponta desenvolvidas por 

outras áreas, além da automobilística. 

Entre essas áreas destacam-se a 

eletrônica, a de comunicação e a de novos 

materiais. 

Fonte: Google imagens 

Google imagens 
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No seu caderno de sala, copie e responda as questões abaixo: 

1 -  Qual é o meio de transporte descrito no texto? 

2- Complete o quadro com as principais características do bonde, respondendo às perguntas. 

É um transporte de qual tipo?  

Qual é o tamanho?  

Qual é a fonte de energia utilizada?  

Qual é a capacidade de passageiros?  

É um meio de transporte fechado ou aberto?  

Quem conduz o bonde?  

 

 
 
 

 

3 - Com base nas características apresentadas no quadro acima, escreva, no caderno, um texto 

contando como é o veículo leve sobre trilhos (VLT) 

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

O VLT é um meio de transporte coletivo que causa menos impactos ambientais que os mais 

comuns. O VLT é uma composição ferroviária com trilhos de superfície que precisa de energia 

elétrica. Trata-se de um sistema de transporte que atende a oferta de transporte existente entre o 

ônibus e o metrô subterrâneo. 

O futuro dos transportes já é realidade na Baixada Santista. O Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da EMTU, levou à região o VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, um modelo de eficiência e 
acessibilidade. 
http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/empreendimentos/empreendimentos/vlt-da-baixada-santista-veiculo-leve-

sobre-trilhos.fss 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais
http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/empreendimentos/empreendimentos/vlt-da-baixada-santista-veiculo-leve-sobre-trilhos.fss
http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/empreendimentos/empreendimentos/vlt-da-baixada-santista-veiculo-leve-sobre-trilhos.fss
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CIÊNCIAS 

Objetivo: Dar continuidade ao estudo do nosso Universo, aprofundando o assunto do Caderno 

Construindo Aprendizagens.  

O que é Universo? 

 

Na astronomia, o Universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. 

Ele reúne os astros: planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros. É 

um local imenso e para muitos, infinito. Note que do latim, a palavra universum significa “todo 

inteiro” ou “tudo em um só”. 

Origem do Universo 

A teoria e o modelo científico e cosmológico mais aceito sobre a origem do universo é a 

chamada “Teoria do Big Bang”. 

Nele, ocorreu uma grande explosão cerca de 14 bilhões de anos atrás, originando assim, 

diversos corpos celestes, e ainda, o conceito de espaço e tempo. 

A partir daí, o universo foi se expandindo cada vez mais, de forma que foi se resfriando 

dando origem aos diversos astros. Alguns cientistas o consideram infinito 

Principais Elementos do Universo 

 

Os corpos celestes mais relevantes que fazem parte do universo são: 

 

    Planetas: corpos sólidos e arredondados que não possuem luz e calor próprios. No 

entanto, cada planeta apresenta uma gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela. 

    Galáxias: conjunto de planetas, estrelas e gases. O universo tem aproximadamente 100 

bilhões de galáxias. Vivemos na galáxia denominada de Via Láctea, onde está o sistema solar. 

    Cometas: corpos celestes que possuem pouco massa e órbitas irregulares. O mais 

conhecido é o Cometa Halley. 

    Estrelas: corpos celestes esféricos formado de plasma e que possuem luz e calor próprio, 

por exemplo, o Sol. 

    Satélites: classificados em satélites naturais e satélites artificiais, os satélites são corpos 

celestes sólidos que orbitam os planetas. O satélite natural mais conhecido é a Lua e o artificial é 

o satélite Sputnik. 
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Dentro do Universo nos encontramos dentro da galáxia Via-Láctea e nessa do Sistema 

Solar. Vamos conhecer um pouco do nosso Sistema: 

O Sistema Solar corresponde a um conjunto formado pelo sol, asteroides, satélites, 

meteoros, cometas e oito planetas com formas esféricas os quais descrevem órbitas elípticas. 

Os nomes dos planetas do sistema solar em sua ordem são: 

• Mercúrio 
• Vênus 
• Terra 
• Marte 
• Júpiter 
• Saturno 
• Urano 
• Netuno 

 

 

Observe que antes de 2006, Plutão era considerado um planeta do sistema solar, no entanto, 

pesquisas da União Astronômica Internacional (UAI) definiram três conceitos fundamentais para a 

classificação dos planetas: 

• orbitar ao redor de uma estrela; 

• possuir gravidade própria; 

• ter uma órbita livre. 

Assim, plutão foi considerado um planeta anão por não possui uma órbita livre. 
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Movimentos dos Planetas 

Os Planetas estão em constante movimento de forma que giram em torno de sua própria 

órbita ou em torno do sol. 

O “movimento de rotação” designa o movimento que os planetas realizam em torno do seu 

próprio eixo (equivale ao tempo de 1 dia). 

Já o "movimento de translação" define o movimento que os planetas realizam em torno do 

sol (equivale ao tempo de 1 ano). 

Fonte: https://www.todamateria.com.br    

Agora que você leu o texto, copie e responda as perguntas seguintes no seu caderno 
de aula. Nas questões 1, 2 e 3 faça um x na resposta correta: 

1 – Do que é feito o Universo? 

A – Matéria e Energia       B – Luz e Poeira     C – Matéria e Poeira 

2 – O conjunto de bilhões de estrelas, planetas, poeira cósmica e outros corpos celestes é 

conhecido como: 

A – Planeta              B – Estrela           C – Galáxia  

3 – São corpos celestes sem luz própria que giram em torno de uma estrela: 

A – Planeta               B – Nebulosas          C – Cometas 

4 – Defina os movimentos de rotação e de translação e quanto dura cada uma. 

 

ARTE 

 

Agora que revisamos o herói e criamos uma estória para ele, vamos transformar esse texto em 

uma História em Quadrinhos! 

 

 

https://www.todamateria.com.br/
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Atividades: ARTE NA ATUALIDADE – HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

Nas duas últimas semanas nós trabalhamos a partir da 

página 39 do caderno Construindo Aprendizagens, revisamos 

o herói que nós criamos e criamos uma estória para ele. 

Nesta semana nós vamos estudar as Histórias em 

Quadrinhos.  

Desde as Sociedades Ágrafas, o desenho é usado como 

forma de expressão, com os desenhos nas paredes das 

cavernas. Através do tempo os desenhos são registros da 

forma de vida das pessoas e o seu cotidiano. 

Os desenhos em quadrinhos são uma forma de contar 

uma história através de uma sequência de imagens, com falas 

ou não e possui forte influência da literatura e do cinema. 

As histórias em Quadrinhos surgiram em 1896, nas 

páginas de um jornal americano com o Yellow Kid (O Menino 

Amarelo). Nos quadrinhos foram popularizados personagens 

como o Mickey e o Pato Donald de Walt Disney, Charlie Brown 

e o Snoopy, de Schulz. 

No Brasil, as histórias em Quadrinhos iniciaram-se no 

século XIX com grande influência de outros países. Em 1837, 

circulou o primeiro desenho. Uma das primeiras histórias em 

quadrinhos do Brasil foi "As Aventuras de Zé Caipora", de 

Ângelo Agostini. 

Os personagens brasileiros surgem com o lançamento 

das primeiras revistas nacionais, como O tico-tico e o 

Suplemento Juvenil. A “Turma da Mônica” é atualmente a 

história em quadrinho brasileira mais publicada no mundo. A 

primeira tirinha oficial surgiu no ano de 1959, pelas mãos do 

criador Mauricio de Sousa. 

Texto adaptado de: https://escolaproarte.com.br/historia-da-turma-da-monica/, 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51150 e http://fabianaeaarte.blogspot.com/2011/05/historia-em-

quadrinhos.html 

https://escolaproarte.com.br/historia-da-turma-da-monica/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51150
http://fabianaeaarte.blogspot.com/2011/05/historia-em-quadrinhos.html
http://fabianaeaarte.blogspot.com/2011/05/historia-em-quadrinhos.html
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Agora você vai criar uma História em Quadrinhos a partir da estória que escreveu na semana 

passada. 

Primeiro você deve pegar o seu caderno de Arte ou uma folha e colocar na posição 

horizontal. Então escreva a data de hoje e o nome da atividade. Depois coloque o título da sua 

estória (lembre-se que utilizaremos a estória que você criou na semana passada). 

Depois, com uma régua, faça bem grande um retângulo e divida em seis partes, como na 

imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Então, você precisa dividir a sua estória em seis partes e desenhá-las nos quadrinhos. Não 

esqueça de colocar falas nos personagens usando os balões, como na imagem abaixo: 

 

 

 

 

Bons estudos! 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Com o objetivo de aprimorar noções de estratégia e desenvolver o raciocínio lógico, conheceremos 

na aula de hoje o “Tapatan”. O Tapatan é originário das Filipinas e seus habitantes usam peças 

redondas especiais para esse jogo, três de madeira clara para um jogador, três de madeira escura 

para o outro. Apesar de algumas famílias possuírem belos tabuleiros de madeira para jogar, boa 

parte da população utiliza tabuleiros desenhados no chão. 

                 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 1 pedaço quadrado de papelão ou folha para desenhar o tabuleiro; 
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- 6 tampinhas de garrafa (3 de cada cor) ou outros objetos que possam ser usados como peças; 

- Lápis, canetinhas e régua. 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Inicie preparando a base do jogo, em um pedaço de papelão ou folha, utilizando uma régua, 

desenhe um quadrado grande e divida-o em quatro partes, obtendo 4 quadrados menores (imagem 

1). Após, corte o quadrado maior nas diagonais conforme indicamos com a marcação em vermelho 

(imagem 3). Para finalizar, utilizando uma tampinha ou outro objeto redondo, desenhe 9 casas em 

cada encontro de linhas (imagem 5). 

   

                                                            

REGRAS DO JOGO TAPATAN:  

O jogo é praticado entre dois jogadores, cada jogador possui 3 peças e tem como objetivo colocá-

las em uma mesma linha reta, ou seja, para vencer é necessário alinhar todas as suas peças em 

uma linha reta (podendo ser na vertical, horizontal ou diagonal). 

Inicia-se com os jogadores decidindo quem colocará a primeira peça no tabuleiro, podendo ser 

através da gentileza, quando um jogador da a oportunidade para o outro iniciar, ou por meio de 

uma disputa de par ou ímpar, pedra, papel ou tesoura (jokenpo) ou até mesmo lançando a sorte 

através do cara ou coroa com uma moeda.  

Decidido quem inicia o jogo, um jogador de cada vez coloca uma de suas peças em uma casa 

vazia, até que todas as suas peças sejam colocadas no tabuleiro. O jogador que colocou a primeira 

peça no tabuleiro será também o primeiro jogador que irá mexer uma de suas peças para a casa 

vazia mais próxima, sempre utilizando as linhas do jogo e sem pular por cima de outras peças (não 
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importa se a peça é sua ou do adversário). Em seguida é a vez do segundo jogador, e assim vão 

se revezando tentando alinhar suas 3 peças em cima da mesma linha.  

 

EMPATE: Se nenhum jogador colocar três peças em linha e repetir a mesma jogada por três vezes, 

a partida será considerada empatada. 
 

Em caso de dúvidas, sugerimos assistir o vídeo a seguir:  

Canal Jéssica Apolinário - Jogo Tapatan: https://www.youtube.com/watch?v=WmXq1OFoQ7A. 

FONTE: 

Unesp - Departamento de matemática - Tapatan. Disponível em: 

https://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-matematica/. 

Acesso em: 20/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmXq1OFoQ7A
https://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-matematica/
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ATIVIDADES ADAPTADAS 

 ATIVIDADE ADAPTADA DE MATEMÁTICA 

LEIA AS ATIVIDADES COM O ALUNO. VEJA SE ELE RECONHECE AS CÉDULAS E MOEDAS 

DO NOSSO SISTEMA MONETÁRIO E DEPOIS DESENVOLVA COM ELE AS ATIVIDADES 

PROPOSTAS DO SISTEMA MONETÁRIO E DAS CONTAGENS. 

 

CONHECENDO O SISTEMA MONETÁRIO 

NESTA SEMANA VAMOS TRABALHAR O SISTEMA MONETÁRIO. 

VAMOS CONHECER AS NOTAS E MOEDAS E SABER O VALOR DE 

CADA UMA. 

CÉDULAS E MOEDAS SO SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO 
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1.DESCUBRA OS VALORES SOMANDO AS NOTAS E ESCREVENDO 

OS RESULTADOS. RESPONDA NO SEU CADERNO DE SALA. 

           _______ 
 

 

           _______ 
 

 

          _______ 

 

 

          _______ 
 

     _______ 
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2.VEJA O PINÓQUIO E O GRILO FALANTE: 
 

 
 
A) QUANTAS PIPAS FALTAM PARA PINÓQUIO FICAR COM A 
MESMA QUANTIDADE DE BOLAS QUE O GRILO TEM? 

 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 

 
B)QUANTOS QUADRADOS VEMOS NO DESENHO ABAIXO? 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/540994973970979506/ 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/540994973970979506/
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ATIVIDADE ADAPTADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO: DESENVOLVER E/OU APRIMORAR A COORDENAÇÃO MOTORA, 

CONSTRUIREMOS HOJE UM BILBOQUÊ. ESSE BRINQUEDO DE NOME DIFERENTE FOI 

INVENTADO HÁ MUITO TEMPO E NÃO SE SABE AO CERTO QUEM COMEÇOU COM A 

BRINCADEIRA, O DESAFIO É CONSEGUIR FAZER A BOLINHA CAIR DENTRO DO 

BRINQUEDO. 

LEIA PARA O ALUNO TODAS AS ORIENTAÇÕES DA ATIVIDADE PROPOSTA. VEJA SE 

RECONHECE ALGUMAS PALAVRAS, DEIXOU TENTAR FAZER A LEITURA. DEPOIS 

JUNTOS DESENVOLVAM A ATIVIDADE. 

 

 MATERIAL NECESSÁRIO: 

- UMA GARRAFA PET 

- PAPEL, FITA ADESIVA, BARBANTE E TESOURA SEM PONTA 

 

INSTRUÇÕES PARA A CONFECÇÃO: 

 

COM A AJUDA DE UM ADULTO, UTILIZE A TESOURA SEM PONTA 

PARA CORTAR A GARRAFA PET, LEMBRE-SE QUE VOCÊ VAI 

UTILIZAR A METADE QUE TEM O GARGALO (PARA FACILITAR 
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AMASSE LEVEMENTE O LOCAL ONDE IRÁ REALIZAR O CORTE). EM 

SEGUIDA COLE FITA ADESIVA NA BORDA DA GARRAFA, NO LOCAL 

ONDE FOI REALIZADO O CORTE, PARA NINGUÉM MACHUCAR O 

DEDO. AGORA, FAÇA UMA BOLINHA DE PAPEL AMASSADO E PASSE 

FITA ADESIVA EM VOLTA DELA, PARA DEIXÁ-LA FIRME.  

PARA FINALIZAR, CORTE UM PEDAÇO DE CERCA DE 30CM DE 

BARBANTE E PRENDA UMA DAS PONTAS DO BARBANTE NA 

BOLINHA. PASSE A OUTRA PONTA DO BARBANTE PELO GARGALO 

E FECHE A GARRAFA UTILIZANDO UMA TAMPINHA OU AMARRE O 

BARBANTE NO GARGALO DA GARRAFA.  

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

ESTIQUE O BRAÇO E JOGUE O BILBOQUÊ PARA CIMA, SEM SOLTÁ-

LO. TENTE FAZER A BOLINHA CAIR DENTRO DO BRINQUEDO. 

DEPOIS DE GANHAR PRÁTICA, VOCÊ PODE EXPERIMENTAR 

CONTAR QUANTAS VEZES CONSEGUE ACERTAR A BOLINHA SEM 

ERRAR. USE A CRIATIVIDADE, INVENTE NOVOS DESAFIOS E 

EXPLORE COM A FAMÍLIA! 

 

FONTES:  

CANTINHO DO BRINCAR – BILBOQUE. DISPONÍVEL EM: 

HTTPS://WWW.CANTINHODOBRINCAR.COM.BR/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-

SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS.  ACESSO EM 07/07/2020. 

 

 

 

https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
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ATIVIDADE ADAPTADA DE CIÊNCIAS 

LEIA PARA CRIANÇA O TEXTO A SEGUIR 

O SISTEMA SOLAR CORRESPONDE A UM CONJUNTO FORMADO 

PELO SOL, ASTEROIDES, SATÉLITES, METEOROS, COMETAS E 

OITO PLANETAS COM FORMAS ESFÉRICAS OS QUAIS DESCREVEM 

ÓRBITAS ELÍPTICAS. 

OS NOMES DOS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR EM SUA ORDEM 

SÃO: 

• MERCÚRIO 

• VÊNUS 

• TERRA 

• MARTE 

• JÚPITER 

• SATURNO 

• URANO 

• NETUNO 

AGORA O AJUDE A RESPONDER AS QUESTÕES ABAIXO, 

DEIXANDO-O TENTAR ENCONTRAR OS PLANETAS APENAS COM 

SUA LEITURA DAS PERGUNTAS: 
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Fonte: Smart Kids 

QUAL É O PLANETA QUE 

ESTÁ MAIS PERTO DO 

SOL? 

 

QUAL É O PLANETA QUE 

ESTÁ MAIS DISTANTE DO 

SOL? 

 

QUAL É O PLANETA QUE 

TEM UM ANEL EM VOLTA? 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA 19 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO “CADERNO CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” 

 

Atividade 3 – Ler e interpretar Notícias Páginas 7 e 8 

A. A fonte da notícia é o site Globo Esporte. Com – São Paulo. 

 

B. A sigla FIVB significa – Federação Internacional de Vôlei. 

 

C. As competições esportivas não puderam continuar porque vivemos um período de 

pandemia,  onde os contatos físicos, ou aglomerações, devem ser evitados para não ter 

contágio do  Coronavírus. 

 

D. Uma das respostas poderia ser o fato de que a  atividade esportiva promove o contato físico 

entre os atletas, o que pode ocasionar o contágio da doença. 

No Agora é sua vez  a resposta é pessoal 

 

Atividade 4 – Textos informativos Página 9 

A. Para informar a população sobre os perigos   e os cuidados que devemos ter nos períodos 

de chuva. 

 

B. O texto fala sobre o Combate ao Aedes Aegypti – mosquito da dengue, Zica e Chikungunya. 

 

C. Para combater o Aedes Aegypti podemos ter cuidados em nossas casas, como: Manter 

caixa d’água  fechada, manter latas de lixo com tampa, não deixar vasos de plantas com 

água, trocar a vasilha de água dos animais todos os dias etc. 

 

 

Atividade 5 – Leitura de interpretação de Cartaz páginas 10 e 11 
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A. Esse cartaz serve para informar sobre a campanha de vacinação contra Meningite C e o 

HPV. 

B. Resposta Pessoal 

C. Resposta Pessoal 

 

MATEMÁTICA 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” PÁG 16 

E 17 

1ª Atividade: 

A) 60 minutos 

B) 24 horas 

C) 7 dias 

D) Pode ter 30 ou 31dias, e o mês de Fevereiro 28 ou 29 dias 

E) 15 dias 

F) 6 meses 

G) 12 meses 

H) 100 anos 

2ª Atividade: Transformando horas em minutos 

A) 3 x 60 = 180 minutos 

B) 4 x 60 = 240 minutos 

C) 5 x 60 = 300 minutos 

D) 6 x 60 = 360 minutos 

E) 10 x 60 = 600 minutos 

F) 12 x 60 = 720 minutos 

G) 20 horas – 55 minutos = 19:05h – Resposta: Ela deverá sair de casa as 19:05h. 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL 

Atividade 1:  

a) O ponteiro pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. 

b) 24 horas  

c) Uma hora tem 60 minutos e meia hora tem 30 minutos. 

d) 1 hora é tem  60 minutos; 
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• 1 dia tem 24 horas; 

• Uma semana tem 7 dias; 

• 1 mês tem 4 ou 5 semanas; 

• Um ano tem 12 meses. 

e) Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo. 

f) Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, 

Novembro e Dezembro. 

 

Atividade 2: 

  

Atividade 3: 

1) a) 6:50h + 15 minutos = 7:05h 

b) 7:15h – 7:05h = 10 minutos 

2) 13:15 + 3:30h = 16:45h 

3) 9:55h – 9:30h = 25 minutos 

4) 17:00 – 3:00h = 14:00h 

5) 16h – 8:00h = 8 horas  
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HISTÓRIA 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL 

1-) O tempo geológico refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do planeta 

Terra, uma escala de tempo que costuma ser medida nos milhões ou até bilhões de anos. O tempo 

histórico, por sua vez, faz referência ao surgimento das civilizações humanas e sua capacidade de 

comunicação escrita, o que corresponde ao uso de medidas de dezenas, centenas e até milhares 

de anos. 

2-) O planeta Terra, muito provavelmente, possui cerca de 4,6 bilhões de anos. 

3-) (Sugestão de resposta) - Se considerarmos a idade do universo (13 bilhões de anos), o nosso 

planeta não é tão “velho” assim; mas se compararmos com o tempo de formação das civilizações, 

aí a idade da Terra é muito ampla. 

4-) Nesse ano de 2020 comemora-se 520 anos de seu descobrimento.  

5-) Os povos indígenas habitavam o território nacional antes da chegada dos portugueses. Eles 

possuíam uma enorme diversidade cultural e foram classificados segundo as línguas distintas: 

Tupi: de língua tupi eram as tribos tamoio, guarani, tupiniquim, tabajara etc. Estes foram os 

primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram, eram especialistas em 

caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de frutos. 

Macro-jê: destacavam-se as tribos ou grupos: timbira, aimoré, goitacaz, carijó, carajá, bororó e 

botocudo. Viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios, viviam basicamente da coleta 

de frutos e raízes e da caça.  

Karib: as principais tribos são os atroari e vaimiri - esses eram muito agressivos e antropofágicos, 

isso significa que quando os índios derrotavam seus inimigos, eles os comiam acreditando que com 

isso poderiam absorver as qualidades daqueles que foram derrotados. 

Aruak: suas principais tribos eram aruã, pareci, cunibó, guaná e terena, a principal atividade era o 

artesanato cerâmico. 

 

GEOGRAFIA 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL 

1- Resposta pessoal 

https://escolakids.uol.com.br/historia/descobrimento-do-brasil.htm
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2- As antigas eram de tubo (nos receptores de televisão para produzir a imagem; tubo de 

imagem) as imagens eram em preto e branco; as modernas atualmente são finas com 

materiais mais leve por exemplo plástico, tem muitas funções e podem acessar a internet. 

3- Resposta pessoal 

4- Resposta pessoal 

5- Resposta pessoal 

6- Respostas pessoais 

7- Respostas pessoais 

8-  

a) 44% 

b) 27% 

c) 06% 

9 – 

a) 41% 

b) 17% 

c) Em 2015, com acesso 58%; sem acesso 42%. 

d) Resposta pessoal, os alunos podem citar smartphones, o tablete a smart TV. 

e) Respostas pessoais 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” 

ATIVIDADE 2 PÁGINAS 28 E 29 
 

Imagem “ Lixo nas ruas e praças”: 

- Acondicionando o lixo em sacos plásticos fechados e sem furos, em recipientes com tampa; 

- construindo um porta lixo, para colocar os sacos e embalagens contendo o lixo, evitando que cães 

e gatos o espalhem. 

- Não queimando lixo, pois além de poluir o ambiente pode afetar a saúde das pessoas; não jogar 

o lixo no chão ou  em condições inadequadas de acondicionamento, o descarte indevido provoca 

doenças, mau cheiro, poluição ambiental, pode causar acidentes e até morte. 

 

Imagem “Desperdício de água”: 

Evitando deixar as torneiras abertas ou pingando; fechando torneiras e chuveiros durante o 

intervalo de uso; evitando usar água em excesso; criando um sistema de coleta de água da 
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chuva; reaproveitando a água que já foi usada; prevenindo-se: procurar por vazamentos para não 

desperdiçar água. 

 

 Imagem “Lixo e entulhos em terro baldio”: 

 Ficando sempre atento a terrenos desocupados próximos da sua casa ou trabalho e orientar as 

pessoas, para que ninguém crie o hábito de jogar lixo nesses locais; conscientizando os moradores 

através de uma simples conversa pode fazer toda a diferença. Um ambiente mais saudável, bonito 

e higiênico depende de todos nós. Ajudando a manter o bairro limpo reciclando, separando, e claro, 

despejando o lixo no lugar certo. 

 

Imagem “Desperdício de energia elétrica”: 

- Evitando usar o chuveiro na posição inverno e o ferro elétrico durante o horário das 18 às 20 

horas, pois se trata do período crítico de consumo de energia elétrica. 

 - Não demorando muito no banho quente, pois o chuveiro elétrico consome muita energia. No 

verão, mantenha a chave seletora na posição “média” ou “verão”. 

 - Procurando utilizar sempre a capacidade total da máquina de lavar roupa ou tanquinho e limpe 

o filtro com frequência. 

- Evitando acender lâmpadas durante o dia, utilize melhor a iluminação natural. Na cozinha, 

banheiro, área de serviço e garagem use lâmpadas fluorescentes, pois duram mais e consomem 

menos energia. 

 - Pintando o teto e paredes internas com cores claras, evitando o uso de lâmpadas de maior 

potência. 

- Evitando acender lâmpadas durante o dia, utilize melhor a iluminação natural. Na cozinha, 

banheiro, área de serviço e garagem use lâmpadas fluorescentes, pois duram mais e consomem 

menos energia. 

- Pintando o teto e paredes internas com cores claras, evitando o uso de lâmpadas de maior 

potência. 

 - Evitando ligar o ferro elétrico várias vezes ao dia, pois isto provoca um grande desperdício de 

energia; habitue-se a acumular maior quantidade de roupas possível, para passá-las de uma vez 

só. 

 - Não abrindo a porta da geladeira sem necessidade ou por tempo prolongado; antes de abrir 

pense em quais alimentos quer retirar da geladeira. 
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 - Desligando o televisor quando ninguém estiver na sala ou no quarto. 

 - Evitando dormir com o televisor ligado 

.Correção da atividade adaptada da 18ª semana 
a) Presidente Prudente, Taubaté e Sorocaba. 
b) São José do Rio Preto, São Paulo e Santos. 
c) Bauru e Ribeirão Preto. 
 

CIÊNCIAS 

CORREÇÃO ATIVIDADES CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” PÁG. 39 

A – Resposta pessoal, você tinha que ver as embalagens da sua casa e ver quais poderiam 

ser recicladas. 

B – Resposta pessoal, você tinha que ver quais práticas dos 5 Rs vocês fazem. 

CORREÇÃO ATIVIDADES PORTAL 

1 – A reciclagem consiste na separação e recolhimento de todo lixo seco descartado por 

comércios, empresas, escolas e nós. 

2 – A importância para o Meio Ambiente é que assim menos lixos são descartados nesse. 

3 –  

A – O Armandinho transformou o lixo em um estacionamento para seu carrinho. 

B – Que para ele a caixa fazia parte do brinquedo. 

C – Aprendemos que alguns lixos podem ser reutilizados. 

 

 


