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SEMANA 22  - 08 a 11/09/2020 

 

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. 

10. 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 

 

Objetivo: Dar continuidade às práticas de leitura e interpretação textual por meio dos Contos de 

Assombração e Lendas.  

 

O LOBISOMEM 

 

Figura 1 - Lobisomem. Fonte: Google Imagens. 

 

Lá em Rio do Antônio, perto de Caculé, interior da Bahia, vivia uma mulher. Certa noite, o 

marido chegou dizendo que precisava sair com ela.  Era noite de lua cheia. O homem queria 

passear. A moça estranhou, mas foi. 

Quando deu meia noite, os dois chegaram a uma encruzilhada. Então o marido passou a 

mão na cabeça. Lembrou que precisava fazer não sei o que lá, que ia embora, que era só um 

minutinho. A mulher ficou esperando sozinha.  

De repente, a coitada sentiu um cheiro forte de enxofre. Um cachorrão preto do tamanho 

de um burro, de orelhas imensas e dois olhos cheios de fogo saiu do mato soltando fumaça pelo 

focinho. 

Mesmo barriguda, a moça voou, correu e subiu numa árvore e bem alta. A infeliz vestia um 

xale de lã vermelha. Contam que o monstro não conseguiu morder sua perna, mas arrancou um 

pedaço do xale. 

O tempo passou. Quando o galo cantou, a coisa sumiu e, logo depois, o marido chegou. 

Veio suado. Parecia cansado. Pediu desculpas e os foram para casa. 
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Chegando lá, eles se deitaram, mas a moça não conseguia dormir e o marido ao lado 

roncando. A mulher olhou bem para ele e quase desmaiou. O sujeito dormia de boca aberta. Entre 

os dentes, amarelos havia um monte de lã vermelha. 

 

Autor desconhecido 

Fonte: armariodoprofessor.blogspot.com 

 

AGORA É A SUA VEZ!  

 

1. Responda as perguntas sobre o texto no seu caderno: 

 

a) Em qual região do Brasil acontece o conto? 

 

b) Em que local e horário aconteceu o encontro? 

 

c) O que ela viu quando seu marido a deixou? 

 

d) Já em casa, o que aconteceu que a mulher quase desmaiou? 

 

 

2. Pesquise sobre as principais características das lendas e responda: você acha que esse 

texto se parece mais com um conto de assombração ou uma lenda? Explique no caderno.  

 

 

MATEMÁTICA 

Objetivo: Utilizar as operações matemáticas para resolução de questões de análise de gráficos e 

tabelas. 

 

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

problemas relacionados a análise de gráficos nas páginas 23 e 24. Observe o quadro abaixo e 

resolva as atividades no próprio caderno impresso. 
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Agora que você já resolveu as questões do caderno Construindo Aprendizagens, no seu 

caderno de aula, você deverá copiar e resolver as questões a seguir, fazendo análise da 

tabela abaixo: 

 

Observe a tabela abaixo sobre a preferência dos alunos da escola de Ana por três tipos de 

comidas que serão servidas no lanche e responda as questões: 

 

Pratos Meninos Meninas 

Arroz  c/ feijão e bife 123 111 

Macarronada 135 102 

Arroz com peixe e salada 154 158 

 

1) Quantos meninos responderam à pesquisa? 

2) Quantas meninas responderam à pesquisa? 

3) Qual o total de alunos que responderam que preferiam macarronada? 

4) Qual o total de alunos que responderam que preferiam arroz com peixe e salada? 

5) O prato de arroz com feijão e bife é a preferência de quantas meninas? 

6) Quantas meninos responderam que gostam de macarronada a mais que as meninas? 

 

HISTÓRIA 

Objetivo: Compreender as diversas motivações para a imigração portuguesa no Brasil, em 

diferentes épocas, e suas consequências para o nosso país.   

Imigração portuguesa de 1500 a 1700 
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A imigração portuguesa no Brasil iniciou com a chegada das primeiras caravelas em 

1500. No entanto, no século XV poucos imigrantes vieram para cá, pois era muito caro investir 

no Novo Mundo. Vamos lembrar que no início não havia cidades, além de que o colono precisava 

limpar as terras, lidar com os indígenas e com várias epidemias. Viajar para as terras americanas 

era praticamente uma aventura. 

Uma grande quantidade de portugueses saiu de Portugal nesta época, porém a maior 

parte direcionou-se para as colônias na Ásia e África. 

Em meados do século XVI, o território brasileiro foi dividido e a exploração destas faixas 

de terras foram concedidas a ricos portugueses. Com isso, os portugueses concentraram-se 

no litoral, próximo aos portos, onde nasceram as primeiras cidades. 

Nesta mesma época, Portugal incentivou a emigração de degradados que correspondia 

a minoria dos imigrantes na Bahia ou em Pernambuco, porém no Maranhão chegava a 90%, 

isto é, a enorme maioria. Também chegaram ao Brasil, ciganos e cristãos novos, fugindo de 

perseguições religiosas. 

No entanto, no fim do século XVII, foi descoberto ouro no Brasil e muitos imigrantes 

portugueses vieram para o Brasil para tentar a sorte e voltarem ricos para Portugal. 

 

Esses primeiros portugueses, trouxeram para o Brasil sua língua oficial, o português, e 

a arquitetura. 

VOCABULÁRIO: 

Degredados - Pessoas expulsas de seu país. 

Cristãos novos - judeus convertidos para o cristianismo. 

 

Fonte: https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/portugueses/imigracao-restrita-1500-1700. 

 

 

ATIVIDADES:  

 

Copie as questões em seu caderno e responda.  

1) Quando ocorreu essa onda migratória? 

2) A emigração portuguesa dirigiu-se para o interior ou litoral? 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/portugueses/imigracao-restrita-1500-1700.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/portugueses/imigracao-restrita-1500-1700.html
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3) Enumere os principais motivos que trouxeram portugueses para o Brasil nessa 

época. E que grupos são esses? 

4) Segundo o texto, quais as principais contribuições culturais dos portugueses 

para o Brasil nesta época. 

5) Observe as duas imagens e suas datas: o que vocês conseguem perceber que 

mudou com a chegada dos portugueses? 

 

 

 

 

 
Fontes das imagens: 

https://www.wdl.org/pt/item/18561/view/1/1/ 
By Osvaldo Tetaze Maia - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72994366 

 

https://www.wdl.org/pt/item/18561/view/1/1/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72994366
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GEOGRAFIA 

Objetivos: Compreender o significado de energia e identificar diferentes fontes; reconhecer que 

a descoberta da energia elétrica e do petróleo transformou o modo de vida, as atividades 

econômicas e os meios de transporte e de comunicação; distinguir diferentes maneiras de 

obtenção e de utilização das fontes de energia. 

 

PARTE 1 : Fontes de Energia  

Podemos chamar de energia a capacidade de realizar uma ação ou trabalho. Para andar, brincar 

ou estudar, você precisa de energia. Essa energia é obtida dos alimentos. A energia necessária 

para um automóvel funcionar provém de algum combustível, como a gasolina. Em geral, a energia 

que faz as máquinas e os equipamentos de uma indústria funcionar é a eletricidade. 

Mas a gasolina e a eletricidade nem sempre existiram como fontes de energia. 

A descoberta do petróleo como fonte energética e as inovações que permitiram o uso da 

eletricidade ocorreram apenas em meados do século XIX. 

As fontes de energia mais utilizadas até então eram a força muscular de pessoas e de animais, a 

água, o vento e a queima de carvão. 

1 - Você sabe o que é energia? 

Vamos ver como a água era utilizada em um monjolo para triturar grãos 

O monjolo é um tipo de gangorra em que há uma espécie de cuba em uma ponta e, na outra, há 

uma estaca para socar grãos. Quando a cuba se enche de água, ela fica pesada e desce; a outra 

pontado monjolo, onde há a estaca, sobe. 

A cuba é esvaziada, fica leve e sobe; a estaca, por sua vez, desce, socando os grãos dentro do 

pilão. Essa operação se repete inúmeras vezes e, nesse “sobe-desce’’, os grãos vão sendo 

socados e triturados no pilão”. 
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A descoberta da energia elétrica revolucionou o modo de vida, as atividades industriais, os meios 

de transporte e de comunicação. 

Ela está presente em casas, hospitais, escolas, escritórios, estabelecimentos comerciais. Essa 

mesma energia ilumina as vias públicas, facilitando a circulação pelas ruas durante a noite. 

A energia elétrica movimenta máquinas e equipamentos nas indústrias. Também movimenta 

trens, metrô, ônibus e até automóveis. 

2 - Mas de onde vem à energia elétrica? 

Energia elétrica 

É essa energia que faz funcionar quase todos os aparelhos domésticos que temos em casa: 

televisão, geladeira, liquidificador, batedeira, ferro de passar, forno de micro-ondas, máquina de 

lavar roupas, entre outros. Até para carregar a bateria do telefone celular usamos energia elétrica. 

3 - Já pensou em como seria o seu dia a dia sem a energia elétrica? Energia hidráulica 

A água possui imensa energia. Quando cai no solo e corre para o mar, essa energia pode ser 

aproveitada de várias maneiras [...]. 

A forma mais usual de armazenamento de energia é interromper o curso de um rio, no seu 

caminho para o mar. 

Nas barragens cria-se uma pressão de água que representa a medida de energia potencial de 

água armazenada. 

Com o deslocamento da água do alto da barragem para baixo, são movimentadas turbinas, que 

por sua vez operam geradores de corrente elétrica por indução magnética. 

Com o advento da energia elétrica, o monjolo 

foi substituído por um triturador elétrico, 

capaz de moer uma quantidade bem maior 

de grãos em tempo muito menor. A energia 

elétrica é uma das mais importantes fontes 

de energia da atualidade. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre essa 

e outras fontes de energia.  

https://www.youtube.com/watch?v=AeolP3Sc

nxA 

https://www.youtube.com/watch?v=AeolP3ScnxA
https://www.youtube.com/watch?v=AeolP3ScnxA
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A eficiência energética desse sistema é muito alta, ao redor de 95%. [...] É uma fonte renovável 

de energia, além de apresentar a possibilidade de outros usos importantes - controle de 

enchentes, suprimentos de água potável, irrigação, piscicultura, turismo, recreação, entre outros. 

 

Energia elétrica e meio ambiente  

Em uma usina hidrelétrica, a energia elétrica é produzida pela força da correnteza dos rios, sem 

poluir o ambiente. Por isso, a eletricidade produzida dessa maneira é considerada uma fonte 

energética "limpa", ao contrário da eletricidade que é produzida na usina termelétrica, que polui o 

ambiente: ao queimar carvão mineral, petróleo ou gás natural, a termelétrica lança muitos 

poluentes na atmosfera. 

No entanto, a construção de uma usina hidrelétrica causa vários impactos ambientais e sociais. 

Para construir uma usina hidrelétrica, geralmente é preciso inundar vastas áreas de floresta, 

causando desequilíbrio no ecossistema da região e risco de extinção de espécies. Terras 

indígenas ou povoadas podem desaparecer submersas pela água e, quando isso acontece, a 

população dessas áreas precisa ser transferida e as pessoas têm de recomeçar a vida em outro 

lugar. 

Além disso, o nível da água dos rios pode baixar em períodos de estiagem, comprometendo o 

funcionamento das usinas hidrelétricas. Quando isso acontece, a produção de energia diminui e 

pode ocorrer falta de energia elétrica ou racionamento.  

O Brasil tem muitos rios que podem ser aproveitados para gerar energia elétrica. 

A maior parte da energia elétrica consumida no país é proveniente de hidrelétricas. 

 

Usina hidrelétrica Luis Eduardo 

Magalhães, no Rio Tocantins, em 

período de estiagem. Município de 

Miracema do Tocantins, estado do 

Tocantins, 2016. 
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Usina Hidrelétrica de Furnas, no Rio Grande, município de São José da Barra, estado de Minas 

Gerais, 2018. 

 

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

 

CIÊNCIAS 

Essa semana, continuamos aprimorando nosso conhecimento sobre o Universo, estudando, as 

características dos planetas do nosso Sistema Solar. 

 

Características dos Planetas do Sistema Solar 

 

Cada planeta do sistema solar possui peculiaridades de forma que são classificados de 

acordo com sua constituição. 

Eles são divididos em dois grupos: 

Planetas terrestres ou telúricos (formado, sobretudo, por rochas), localizados mais 

próximos do sol como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte; 

Planetas gasosos ou jovianos (constituídos, majoritariamente, de gases), que possuem 

maior tamanho e menor densidade em relação aos terrestres: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 

Mercúrio 

Mercúrio é o planeta mais próximo do sol. É um planeta rochoso, destituído de satélites e 

atmosfera rarefeita, sendo também o menor planeta do sistema solar. Por esse motivo apresenta 

temperaturas bastante elevadas de aproximadamente 400°C. 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais
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Por outro lado, a face do planeta não iluminada pelo sol pode atingir temperaturas de 

aproximadamente -170 °C. O movimento de rotação do planeta é de 59 dias, enquanto o de 

translação é de 87 dias. 

 

Vênus 

Conhecido como “Estrela D’Alva”, por causa de seu forte brilho, Vênus tal qual Mercúrio é 

um planeta que não possui satélite. Visível do nosso planeta, Vênus é o segundo planeta a partir 

do sol e o mais perto do planeta Terra. 

Seu movimento de rotação é um dos mais lentos, com 243 dias para completar a volta em 

torno se si mesmo; e, o movimento de translação de 225 dias aproximadamente. 

Curioso notar que mesmo sendo o segundo planeta a partir do sol (depois de Mercúrio), 

Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, com temperaturas que podem atingir 480°C. 

Assemelha-se com o planeta Terra no tocante ao tamanho, composição, estrutura, massa, 

densidade e força gravitacional. 

 

Terra 

Terceiro planeta do sistema solar a partir do Sol, o planeta Terra é rochoso, com atmosfera 

gasosa e temperatura média de 15°C. 

Possui um satélite natural, a lua, e a quantidade de água existente no planeta, também 

chamado de “planeta azul”, aliada à quantidade de oxigênio, permitem o desenvolvimento da vida 

no planeta, sendo o único do sistema solar com vida humana. 

O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas (tempo de 1 dia); 

enquanto o movimento de translação do planeta dura 365 dias (tempo de 1 ano), exceto nos anos 

bissextos, os quais apresentam 366 dias. 

 

Marte 

Quarto planeta a partir do sol e o mais visível do planeta Terra, Marte possui dois satélites 

naturais “Fobos e Deimos”, sendo o segundo menor planeta do sistema solar, atrás de Mercúrio. 

Também chamado de “Planeta Vermelho”, devido às partículas de óxido de ferro presentes 

em sua atmosfera, o planeta Marte é um planeta rochoso, frio e seco. 

O movimento de rotação de Marte assemelha-se ao da Terra, com duração de 24 horas e 

37 minutos, enquanto o movimento de translação do planeta é de 687 dias. 
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Júpiter 

Júpiter é o maior planeta do sistema solar. É um Planeta Gasoso (composto sobretudo por 

hidrogênio), 1.300 vezes maior do que o Planeta Terra. 

Quinto planeta a partir do sol, Júpiter possui o maior número de satélites, 67 satélites, e 

apresenta temperaturas de até -150°C. 

Seu movimento de rotação dura 9 horas e 55 minutos, considerado o movimento de rotação 

mais rápido de todos os planetas do sistema solar; enquanto o movimento de translação do 

planeta corresponde a cerca de 12 anos terrestres. 

 

Saturno 

Segundo maior planeta do sistema solar, depois de Júpiter, Saturno é conhecido pelos seus 

anéis, formados por rocha, gelo e poeira. 

Sexto planeta a partir do sol, depois de Júpiter, Saturno é o planeta do sistema solar que 

possui muitos satélites: 62 luas. 

Composto basicamente de hidrogênio, ele possui temperatura média de -140°C, sendo que 

seu movimento de rotação dura 10 horas e 14 minutos e o de translação cerca de 30 anos 

terrestres. 

 

Urano 

Terceiro maior planeta do sistema solar e sétimo planeta a partir do sol, Urano é um planeta 

gasoso que apresenta médias de temperatura de -185°C e possui 27 satélites. 

Possui uma característica interessante tocante ao seu eixo de rotação com quase noventa 

graus em relação com o plano de sua órbita, que por sua vez é muito extensa. 

Dessa forma, o movimento de rotação do planeta dura 17 horas aproximadamente, 

enquanto o movimento de translação dura cerca de 165 anos terrestres. 

 

Netuno 

Planeta do sistema solar mais distante do sol e o quarto maior em tamanho, Netuno possui 

14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente -200°C. 
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Trata-se de um planeta gasoso, formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, 

metano e água. O movimento de rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto sua 

translação equivale a 164 anos terrestres. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/planetas-do-sistema-solar/  

 

Agora em seu caderno faça a seguinte tabela, a preenchendo: 

Planetas Mercúrio Vênus Marte Terra Júpiter  Saturno Urano Netuno 

Tempo de 

rotação 

        

Tempo de 

translação 

        

Número 

de 

Satélites 

        

Terrestre 

ou 

Gasoso 

        

 

. 

ARTE 

 

Vamos continuar mais um pouquinho trabalhando com a estória do super-herói que criamos, 

revisamos, fizemos uma História em Quadrinhos... Hoje vamos encenar esta estória! 

 

Atividade: TEATRO 

Desde a Antiguidade, as sociedades humanas constroem espaços onde as pessoas podem 

se divertir e, ao mesmo tempo, se educar. Dois exemplos disso foram o teatro na Grécia Antiga e 

o teatro na Europa Medieval. 

Os teatros são espaços em que atores, músicos e dançarinos atuam diante de sua plateia. 

Observe a imagem: 

 

 

https://www.todamateria.com.br/planetas-do-sistema-solar/
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Fonte: Novo Pitanguá – Arte – 5° ano 

No teatro, linguagem que estudamos no começo do ano, ainda na escola, nos conversamos 

que no teatro os atores apresentam as suas estórias. E existem diversas formas de fazer isso, 

além de ter atores num placo como o teatro de sombras, o teatro de fantoches, de bonecos e de 

objetos de manipulação... 

Hoje, a sua atividade é pegar a estória do super herói que escreveu e transformar em um 

teatro de objeto ou de marionetes.  

Para isso você deve, primeiro, decidir quais objetos serão usados como os personagens 

da sua estória, você pode usar brinquedos que tenha em casa, objetos ou até desenhar os 

personagens e colocar num palito de churrasco para segurar. Depois encene a estória que criou. 

Se puder, veja o vídeo com uma cena de Teatro com objeto de manipulação clicando no 

link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Txm35JCIg 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Com o objetivo de desenvolver e/ou aprimorar a percepção visual e espacial, além do movimento 

de pinça, realizaremos na aula de hoje a brincadeira “queimada de tampinha”. A queimada de 

tampinha, assim como os jogos de tabuleiro, será desenvolvida em um espaço pré-determinado, 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Txm35JCIg


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

 
Atividades on line - 5º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 

por isso será necessário criarmos o território do jogo no chão ou outra superfície lisa para que as 

tampinhas deslizem com facilidade.  

                 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 11 tampinhas de garrafa (pelo menos 1 deve ser de cor diferente) 

- Fita adesiva, giz ou outro objeto para demarcar o território.  

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Com ajuda da família, inicie preparando o território do jogo, preferencialmente realize a atividade 

no chão ou outro espaço liso para que a tampinha deslize facilmente. Com o auxílio de uma régua 

para calcular o espaço, desenhe um quadrado de aproximadamente 1 metro quadrado, ou seja, 

cada linha deverá medir 100 centímetros (imagem 1). Após corte o quadrado exatamente ao meio, 

formando dois retângulos (imagem 2). Finalize organizando as tampinhas, 5 em cada lado do 

território demarcado e 1 tampinha de cor diferente sobre a linha central (imagem 3). 
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REGRAS DO JOGO:  

Organize as tampinhas no território de jogo, 5 tampinhas em cada lado e 1 tampinha em cima da 

linha central (após organizar as suas 5 tampinhas, não poderá ser alterado o local delas durante 

a partida), defina quem iniciará o jogo (por meio de uma disputa de par ou ímpar, pedra, papel, 

tesoura - jokenpo ou até mesmo lançando a sorte através do cara ou coroa com uma moeda).  
 

O primeiro a jogar, deve utilizar o dedo indicador e o polegar para realizar o movimento de ‘pinça’ 

e acertar a tampinha de cor diferente que deve estar posicionada em cima da linha central do 

território de jogo, fazendo o papel da bola. O objetivo é fazer com que a tampinha que está fazendo 

o papel da bola acerte as tampinhas do seu adversário. Caso consiga acertar, a tampinha que foi 

‘queimada’ pela bola é retirada do jogo. Assim como na brincadeira tradicional, apenas a primeira 

tampinha a ser acertada pela ‘bola’ é retirada do jogo por rodada, sendo permitido apenas uma 

tentativa por rodada, ou seja, acertando a tampinha adversária, retira-se a tampinha queimada e 

será a vez do adversário realizar sua jogada, caso não acerte nenhuma tampinha do adversário, 

não é retirado nenhuma peça e será a vez do adversário realizar a sua jogada, podendo sempre 

levar a “tampinha bola” até a linha central.  

Vence a partida o primeiro jogador que conseguir retirar todas as tampinhas do seu adversário.  

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

Queimada de tampinha - Educação Física em casa: https://www.youtube.com/watch?v=vJBtZITdrWY 

FONTE: 

Canal Educação Física - Prof. Marcos Renato Araújo - Queimada de tampinha - Educação Física 

em casa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OmRE-GJyf1I&t=51s  Acesso: 27/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES ADAPTADAS  

https://www.youtube.com/watch?v=vJBtZITdrWY
https://www.youtube.com/watch?v=OmRE-GJyf1I&t=51s
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 ATIVIDADE ADAPTADA DE GEOGRAFIA 

LEIA O TEXTO PARA O ALUNO, VEJA SE ELE RECONHECE ALGUMA PALAVRA, 

CONVERSE COM ELE SOBRE O QUE ENTENDEU DO TEXTO E DEPOIS LEIA A ATIVIDADE 

PROPOSTA. 

 

A PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

PODEMOS PRODUZIR ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIAS MANEIRAS. 

A MAIS UTILIZADA É A PRODUZIDA NAS USINAS HIDRELÉTRICAS, 

ONDE A ENERGIA DO MOVIMENTO DA ÁGUA DOS RIOS É 

TRANSFORMADA EM ENERGIA ELÉTRICA. 

NAS ÁREAS DE QUEDAS-D'ÁGUA SÃO CONSTRUÍDAS BARRAGENS 

PARA RETER A ÁGUA DO RIO, FORMANDO LAGOS OU REPRESAS. 

QUANDO LIBERADA, A FORÇA DA ÁGUA GIRA AS TURBINAS DA 

USINA HIDRELÉTRICA. ESSAS TURBINAS ACIONAM UM GERADOR, 

QUE PRODUZ A ENERGIA ELÉTRICA. 

A ELETRICIDADE PODE SER TRANSPORTADA POR FIOS 

CONDUTORES. ASSIM, POR MEIO DE REDES DE TRANSMISSÃO, A 

ENERGIA ELÉTRICA É DISTRIBUÍDA AOS CENTROS 

CONSUMIDORES. 

 

VEJA O ESQUEMA ABAIXO. 

 
UMA USINA HIDRELÉTRICA, TAMBÉM CHAMADA DE USINA 
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HIDROELÉTRICA OU CENTRAL HIDROELÉTRICA, É UMA OBRA DE 

ENGENHARIA QUE USA A FORÇA DAS ÁGUAS PARA GERAR ENERGIA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 - A ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL QUE SE CONVERTE EM 

ENERGIA CINÉTICA É OBTIDA PELO REPRESAMENTO DA ÁGUA; 
 
2 - ESSE REPRESAMENTO PROVOCA A PRESSÃO QUE CONVERTE 

ENERGIA HIDRÁULICA EM ENERGIA MECÂNICA; 
 
3 - ESSA ENERGIA MECÂNICA É TRANSFERIDA PARA A TURBINA 

HIDRÁULICA QUE SERÁ CONVERTIDA EM ENERGIA ELÉTRICA; 
 
4 - A ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA É TRANSMITIDA PARA UMA OU 

MAIS LINHAS DE TRANSMISSÃO, INTERLIGADAS À REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO; 
 

GERADOR 

TURBINA 

1 - A energia potencial 

gravitacional que se 

converte em energia 

cinética é obtida pelo 

represamento da água; 

2 - Esse represamento 

provoca a pressão que 

converte energia 

hidráulica em energia 

mecânica; 

3 -Essa 

energia 

mecânica é 

transferida 

para a turbina 

hidráulica que 

será 

convertida 

em energia 

elétrica; 

4 - A energia elétrica produzida é 

transmitida para uma ou mais linhas 

de transmissão, interligadas à rede 

de distribuição; 

5 - Porém, parte dessa energia é "perdida" 

sob a forma de calor que aquece a linha de 

transmissão. 
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5 - PORÉM, PARTE DESSA ENERGIA É "PERDIDA" SOB A FORMA DE 

CALOR QUE AQUECE A LINHA DE TRANSMISSÃO. 
 

APÓS PASSAR PELA TURBINA, A ÁGUA É RECONDUZIDA AO RIO. 
A ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA NA USINA HIDRELÉTRICA É UMA 

FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL. 
 
DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO TEXTO ACIMA, PEÇA PARA O ALUNO COPIAR A 

PERGUNTA NO CADERNO, DEPOIS PEÇA QUE ELE FALE PARA VOCÊ QUAL A 

RESPOSTA DA PERGUNTA ABAIXO E DEPOIS AJUDE-O A RESPONDER NO CADERNO. 

 
ATIVIDADE: 
1 -  MESMO SENDO PRODUZIDA EM LOCAIS DISTANTES, COMO A 

ENERGIA PRODUZIDA NAS USINAS HIDRELÉTRICAS CHEGA ÀS NOSSAS 

CASAS? 
 

ATIVIDADE ADAPTADA DE MATEMÁTICA: 
 

PEÇA PARA O ALUNO OBSERVAR O DADOS DO GRÁFICO ABAIXO, VEJA COM 

ELE TODAS AS INFORMAÇÕES E DEPOIS LEIA A ATIVIDADE E PEÇA QUE ELE 

RESPONDA AS QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO. 

 
OBSERVE O GRÁFICO ABAIXO SOBRE A QUANTIDADE DE LIVROS 

LIDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

 
 

 

 

 

LUIZA LÉO BIA CAIO 
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A) QUEM ASSISTIU MAIS FILMES? 

__________________________________________________________ 

 

B) QUEM ASSISTIU MENOS FILMES? 

__________________________________________________________ 

 

C) QUANTOS FILMES A LUIZA ASSISTIU? 

__________________________________________________________ 

 

D) QUANTOS FILMES A BIA ASSISTIU? 

__________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE ADAPTADA DE ARTE: 

 

LEIA O ENUNCIADO PARA O ALUNO, CONVERSE COM ELE SOBRE AS IMAGENS E 

PEÇA QUE ELE PENSE EM NOMES QUE ELE DARIA PARA CADA IMAGEM E AJUDE-O 

A DESENVOLVER AS ATIVIDADES PROPOSTAS. 

 

 

RELEITURA DE PINTORES FAMOSOS EM TEMPOS DE 

CORONAVÍRUS 

 

FONTE: GOOGLE IMAGENS 

DE UM TÍTULO (NOME) PARA CADA OBRA: 
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1-_____________________________________________ 

2-_____________________________________________ 

3- _____________________________________________ 

 

AGORA VOCÊ DEVE FAZER UM AUTORRETRATO SEU USANDO 

MÁSCARA. NÃO ESQUEÇA DE DESENHAR OS OLHOS, A ORELHA, 

AS SOBRANCELHAS, CABELOS E TODOS OS DETALHES 

IMPORTANTES! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA 20  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL 

Texto: Lágrimas de Potira 

a) A história de Potira acontece na região Centro-Oeste do Brasil, sertões de Goiás. A 

parte do texto que comprova é o 1º parágrafo. “Muito antes de os brancos atingirem os 

sertões de Goiás...” 

 

b) Quanto aos personagens temos: Potira: uma menina contemplada por Tupã com a 

formosura das flores, Itagiba:  jovem forte e valente e Tupã: Um Deus indígena 

 

c) O choro de Potira foi motivado pelo canto da araponga que ressoou na floresta, desta 

vez não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itagiba não voltaria, pois tinha 

morrido na batalha. 

Saiba mais sobre Lendas! 

a) As personagens apresentadas são Mula sem Cabeça, Saci Pererê, Vitória Régia, Curupira, 

Cuca, Iara, Boitatá, dentre outros. 

 

b) Uma resposta possível é o fato de o texto ter característica mágica, o fato de o Deus Tupã 

ter transformado as lágrimas de Potira em diamantes, para transformar aquele amor em 

algo eterno. 

Observe o mapa das principais nações indígenas do Brasil 

a) Tribo Guarani 

MATEMÁTICA 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” PÁG 17, 

18 E 19 

ATIVIDADE 3  

PARTE I 

A)Nesta atividade era para você multiplicar o valor de um quilo de peixe por 3, ou seja: 

R: 3 X R$ 12, 50 = R$ 37,50 é o que pagará por 3 quilos de peixe. 

B) Nesta atividade era para dividir (repartir) entre os 3 filhos em partes iguais, ou seja: 
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R: R$ 960,00 : 3 = R$ 320,00 para cada filho. 

C) Nesta atividade era para saber quanto teria recebido de troco, já que gastou R$ 297,00 e 

pagou com três notas de R$ 100,00, ou seja: 

R: 100,00 x 3 = R$ 300,00 – R$ 297,45 = R$ 2,55 é o que ela receberá de troco.  

D) Nesta atividade era para adicionar os valores para chegar ao total, ou seja: 

• 13 moedas de R$ 1,00 =  13 x 1     =  R$ 13,00 (treze reais). 

•   8 moedas de R$ 0,50 =  8 x 0,50  =  R$  4,00 (quatro reais). 

•   3 notas de     R$ 5,00 =   3 x 5       =  R$  15,00 (quinze reais). 

•   2 notas de    R$ 10,00 = 2 x 10     =  R$ 20,00 (vinte reais). 

•   1 nota de      R$ 20,00 = 1 x 20    =  R$ 20,00 (vinte reais). 

E) Nesta atividade era para responder quantas notas de R$ 5,00 para ter um total de R$ 

100,00, ou seja: 

R: R$ 100,00 : 5 = R$ 20,00. Precisaria de 20 notas de 5 para ter um total de R$ 100,00. 

F) Nesta atividade era para adicionar (somar) os valores dos  objetos que ele queria comprar 

e depois subtrair(tirar) do valor que ele tinha, ou seja: 

R: R$ 20,00 + R$ 35,00 + RS 40,00 = R$ 95,00 este é o total das compras. 

R: R$ 100,00 – R$ 95,00 = R$ 5,00 este é o troco. 

G) Escrever duas formas diferentes  dos valores: 

R:R$ 78,00 =   7 notas de R$ 10,00 e 8 moedas de R$ 1,00 ou  14 notas de R$ 5,00 e 16 

moedas de R$ 0,50. 

R:R$ 249,00 = 2 notas de R$ 100,00, 4 notas de R$ 10,00 e 9 moedas de R$ 1,00 ou 4 notas 

de R$ 50,00, 2 notas de R$ 20,00 e  18 moedas de 0,50. 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL 

ATIVIDADE 1: nessa atividade você deveria colocar um valor para os produtos e multiplicar por 

3. Talvez os valores dos produtos colocados abaixo não sejam exatamente iguais ao que você 

pesquisou, o importante é que você entenda que tem que multiplicar o valor unitário do produto 

por 3. Segue um exemplo de como poderia ter sido feito. 
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ATIVIDADE 2:  

Nessa atividade você deveria multiplicar a quantidade de parcelas pelo valor de cada uma para 

chegar no valor total do produto: 

 

R: 18 X  68,50 = 

=  R$ 1.233,00 

 

12 X 33,00 = 

= R$ 396,00 

 

3 X 113,00 = 

= R$ 339,00 

 

3 X 14,30 = 

= R$ 42,90 

 

 

R: 3 X  59,90 = 

=  R$ 179,90 

 

 

HISTÓRIA 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL 

 

1- Pessoas que fazem parte de uma tribo indígena. 

 

2- É possível identificá-los pela imagem e suas características, tais como: pinturas no corpo, 

forma de se vestir, cocar de penas na cabeça, instrumentos que estão usando para tocar 

e colares. 

   

3- Resposta pessoal 

 

4- Resposta pessoal 

 

5- A hipótese mais aceita para explicar a origem dos índios brasileiros é a de que eles são 

descendentes de povos asiáticos que atravessaram o estreito de Bering há 62 mil anos. 

Estudos arqueológicos recentes estabelecem a chegada dos primeiros habitantes do 

Brasil à Bahia e ao Piauí entre 20 mil e 40 mil anos atrás. 

 

 

GEOGRAFIA 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL: 

1 – A roda. 

2 – Canoas, navios, barcos e helicópteros. 

3 – Resposta pessoal. 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ADAPTADAS: 

N A V I O B A C 

D E T R E M V F 

G H I J K L I M 

C A M I N H Ã O 

Ô N I B U S O N 

 



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

 
Atividades on line - 5º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

AVIÃO MOTOCICLETA ÔNIBUS 

BICICLETA CANOA TREM 

CARRO NAVIO CARROÇA 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” PAG 37 

Nessa atividade vocês tinham que observar o céu e desenhar as consteslações que 

estavam vendo. 

 

CORREÇÃO ATIVIDADES DO PORTAL 

1 - Porque as luzes das estrelas que vemos demora para chegar até nós, é como se fosse 

uma imagem gravada e que estamos assistindo depois que passou. 

2 - A velocidade da luz é de 300.000 km. 

3 – A mais próxima está há 4 anos luz, a maioria está há 1.000 anos luz.  


