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Instruções aos alunos e suas famílias: 

Olá alunos e alunas continuamos afastados e procurando cuidar da nossa saúde. Nós 

estamos bem e esperamos que todos vocês também estejam. 

Nesta semana, vamos finalizar as atividades do caderno “Construindo Aprendizagens”. 

Trabalharemos também com atividades complementares do livro didático.  

Como das outras vezes, antes de fazer a lição do dia, você aluno ou aluna, deve prestar 

atenção as orientações da atividade. 

Estamos com saudades!  

Ótima semana! 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Continuando as propostas do caderno “Construindo Aprendizagens”, essa semana  

vamos trabalhar a atividade 6 (nas páginas 11, 12, 13 e 14). Nessa atividade, o 

gênero textual Indicado é  “Conto de Assombração”. Abaixo vamos conhecer um 

pouquinho sobre o autor do texto indicado. 

 



Para ler o texto completo: https://www.infoescola.com/biografias/gabriel-garcia-marquez/ 

 

Atividade 1:    

 Leia o texto e preencha o quadro da página 13 (atividade A); 

 Seguindo as orientações indicadas na página 13 (atividade B), escreva um conto de 

assombração no espaço indicado caderno “Construindo Aprendizagens”.  

Contos de Assombração são textos caracterizado por proporcionar medo ou suspense na 

história que pode ser contada pelo próprio personagem ou por um narrador. Para ajudar a 

escrever um ótimo texto, temos algumas sugestões: 

 

Fonte: Encontros 5 ano lingua portuguesa ed. FTD 

Outra sugestão para te ajudar escrever uma história bem legal: 

 

Outra dica é inserir algumas onomatopéias para causar um pouquinho mais de suspense 

e medo como: “Derepente uma batida na porta, toc, toc! 

https://www.infoescola.com/biografias/gabriel-garcia-marquez/


 

 

Atividade 2: Ortografia: Vimos nas semanas anteriores o uso das Letras C,Ç,S,SS,SC,SÇ,XC e 

X. Vamos treinar mais um pouco e completar os quadros 1 e 2 das páginas 168 e 169 do Livro  

“BURITI MAIS” DE PORTUGUÊS:(essa atividade pode ser um divertido jogo também!). 

 

 

MATEMÁTICA 

Nessa semana continuamos realizando as atividades do Caderno Construindo 

Aprendizagens. Na disciplina de matemática faremos a atividade 5 localizada na página 

23.  

Ao realizar a atividade, você poderá consultar os planos das semanas anteriores, pois 

trabalharemos com um assunto já abordado nesse período de estudo a distância. Nessa 

atividade exercitaremos os conhecimentos sobre Tratamento da Informação. 

 

Caso não lembre os conceitos sobre o Tratamento da Informação, você poderá consultar o 

conteúdo dado no plano de atividades da semana 06 (18a 22 de maio). 

 

Nessa unidade iremos estudar um gráfico. Vamos relembrar alguns conceitos 

importantes sobre esse assunto: 

 Gráfico é uma forma de representar informações e permite que facilmente possamos 

comparar os dados apresentados. Podemos encontrar gráficos com diferentes assuntos, 

nas diversas áreas do conhecimento e em diferentes meios de comunicação. Existem 

diferentes tipos de gráfico, veja alguns que já conhecemos: 

 

 

Gráfico de Coluna Vertical 

 

Gráfico de Coluna 

Horizontal 

 

Gráfico de Setores 

 

Gráfico de Linhas 

Fonte das Imagens: https://www.datageeks.com.br/tipos-de-graficos/ 

 

Para que possamos analisar e compreendermos dados de um gráfico é preciso fazer uma 

leitura adequada, portanto se faz necessário entender suas principais características: 

https://www.datageeks.com.br/tipos-de-graficos/


 

Na atividade do caderno “Construindo Aprendizagens” foi usado um gráfico de barras 

verticais e expõe uma pesquisa sobre os brinquedos favoritos. Nessa pesquisa, as 

crianças puderam votar nos itens boneca, carrinho, bola e jogo. Por exemplo, 15 crianças 

tem a bola como seu brinquedo preferido. Ao analisarmos todas as colunas podemos 

identificar a quantidade total de crianças que participaram dessa pesquisa. 

 

Fique atento nas dicas para resolver os exercícios do caderno: 

 

 No exercício A você precisará calcular a quantidade de crianças entrevistadas, 

então você terá que juntar a quantidade de pessoas que votou em cada item 

pesquisado (boneca, carrinho, bola e jogo). 

 Nos exercícios B, C e D você precisará observar os dados apresentados no 

gráfico, comparar as colunas e interpretá-los conforme a pergunta. 

 Nos exercícios E e F é solicitado que você calcule a diferença. Todas as vezes em 

que é solicitado calcular a diferença entre dois números precisamos aplicar a 

técnica operatória da subtração. Veja: 

 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS QUANTIDADES DE DESENHOS? 

Notamos que na primeira fileira há 9 desenhos e na segunda fileira há 4. Para saber a 

diferença entre as duas quantidades precisamos fazer 9 – 4 = 5 (quantidade que está de azul). 

Dessa forma concluímos que na primeira fileira há 5 desenhos a mais do que na segunda fileira, 

portanto 5 desenhos corresponde a diferença entre a quantidade da primeira linha comparada 

com a quantidade que está na segunda linha. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

♣ ♣ ♣ ♣       

 



Para aprofundar os conhecimentos, realize o exercício 1 da página132 do livro Buriti Mais 

Matemática. 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Olá, alunos! Nesta semana, iremos realizar a Atividade 5: “Transformações 

dos meios de transporte”, no Caderno Construindo Aprendizagens. 

Nesta atividade, vocês irão realizar uma produção textual com o tema “Meios 

de transporte” a partir de um roteiro que orienta o que deverá ser escrito em 

cada parágrafo. 

 Mas, antes, será necessário se aprofundar um pouco mais neste tema: 

“Meios de Transporte”, a fim de adquirir mais informações que irão ajudá-los 

na produção textual. Por isso, sugerimos os seguintes passos: 

 

1. Utilize como apoio para a sua produção, a leitura do Capítulo 3, do Livro Buriti Mais 

Geografia, das páginas 103 a 110. Lendo com muita atenção, os seguintes tópicos: 

 Da tração animal aos veículos motorizados (p.103-104); 

 A evolução das embarcações (p.105); 

 Do balão ao avião, o sonho de voar se realiza (p.107); 

 A evolução do automóvel (p.108); 

 Da manivela ao botão de partida (p.109) 

 O bonde (p.110); 

 

2. ATENÇÃO! 

Durante a leitura, você irá ampliar seu repertório, conhecendo muitas coisas e curiosidades 

sobre os meios de transporte: seu surgimento, sua evolução e refletir sobre sua utilidade em 

nosso dia a dia, bem como os problemas que podem causar ao meio ambiente e perceber as 

diferenças entre os meios de transportes mais antigos e os atuais (mais modernos).  

Isso o ajudará em sua produção textual das páginas 32 e 33 do Caderno Construindo 

Aprendizagens. 

 

                                                                                                   Bom Estudo! 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 Oi amigos! Tudo bem com vocês? Nesta semana, vamos continuar a refletir sobre o 

assunto da última aula: Consumo Consciente, lembrando a importância da reciclagem ou 

reaproveitamento dos materiais. Desta forma, finalizamos o capítulo 09 da unidade 02 de nosso 

Livro Didático Novo Pitanguá – Ciências. 

 No nosso livro didático, você encontrará na página 107 a 110, uma 
sequência de atividades e curiosidades sobre a reciclagem de materiais. 
 Esperamos que vocês tenham compreendido sobre a importância de 
praticar os 5 Rs.: Repensar; Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  
 Para relembrar esses 5 Rs, você pode retomar a leitura das páginas 38 e 
39 do nosso Caderno Construindo Aprendizagens.  
  



 
ATIVIDADE: 
 
Para que você compreenda melhor o assunto, realize as 
atividades das páginas 107, 108 e 109 do nosso livro didático, 
com bastante atenção.  
 

Queridos Alunos! Seguem algumas orientações que 

poderá ajuda-los.  

 No nosso livro didático, você encontrará na página 107, uma pequena história em 

quadrinhos. O personagem do menino maluquinho encontra algo no rio onde está 

nadando. Não é um material que deveria estar lá... Então... Observe e reflita sobre 

as consequências para o meio ambiente. Assim, converse com seus familiares e 

responda a questão 1, letras a e b. 

 Em seguida, você verá outra representação em quadrinhos e preste bastante 

atenção, pois trará pistas sobre um dos “R”s que estudamos: o reaproveitamento 

dos materiais. Assim, você terá condições para responder a questão 2, letras a e b. 

 Se desejamos um mundo melhor, sem tanta poluição, é importante e necessário 

conhecer sobre o tempo de degradação dos materiais na natureza. Essa informação 

você pode verificar na página 108 de nosso livro e assim, terá condições para 

responder as questões seguintes: Questão 3, letras a e b. 

 Finalmente, no exercício da página 109, iremos fazer a simulação da separação dos 

materiais reaproveitáveis ou recicláveis, utilizando as cores indicativas das lixeiras 

de coleta seletiva. Observe o desenho abaixo: 

  

 

 

 

 Agora ficou 

fácil né? Vamos então, resolver as atividades propostas na página 109. 

IMPORTANTE: 

 

 

 

 

 

 

Gabarito da Semana 21: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CADERNO DE ATIVIDADES “Construindo Aprendizagens” PÁGINA 9: 

A. Para informar o leitor. 

B. Combate ao mosquito Aedes Aegypti. 

Mais importante que realizar a simulação da separação dos materiais 

descartados no nosso dia a dia, é praticarmos tal comportamento em 

nossas casas.  

Dica: PRATIQUE A COLETA SELETIVA! SEPARE O LIXO PARA QUE 

POSSAMOS POLUIR MENOS O NOSSO MEIO AMBIENTE! 



C. Resposta pessoal, mas espera-se que  aluno cite os cuidados para evitar água parada por 

exemplo. 

 

CADERNO DE ATIVIDADES “Construindo Aprendizagens” PÁGINAS 10 E 11: 

A. Para informar o leitor. 

B. Resposta pessoal. 

C. Resposta Pessoal. 

 

LIVRO BURITI MAIS PORTUGUÊS PÁGINA 166: 

 

 
 

 

 

LIVRO BURITI MAIS PORTUGUÊS PÁGINA 167: 

 



 
 

 

Gabarito: MATEMÁTICA 

 

Caderno Construindo Aprendizagens: Atividade 4 (página 22): 

 

A) A diferença entre poliedros e não poliedros são:  



Os poliedros são sólidos geométricos com faces planas, portanto eles NÃO ROLAM. 

Já os sólidos que não são poliedros (corpos redondos) tem uma de suas superfícies 

arredondadas, portanto eles ROLAM. 

Também é possível identificar que todos os poliedros possuem vértices e do grupo 

dos não poliedros somente um sólido possui vértice (cone). 

Outra diferença é a quantidade de lados. Os poliedros tem mais faces que os não 

poliedros. 

 

B)  
 

Exercícios do livro Buriti Mais (Página 102 e 103): 

 
 

3) a) triângulo, quadrado e hexágono. 

     b) Aumentou 

 

4) A correta é a letra C (equilátero, isósceles e retângulo) 

 

 

 

Gabarito: CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Faça uma pesquisa ou pergunte a um adulto exemplos de influências de 

povos de outros países na cultura brasileira e escreva: 

RESPOSTA PESSOAL: Espera-se que o aluno tenha na pesquisa as 

seguintes informações:  

 

A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, 

é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências 

de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, 

devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/composicao-etnica-brasileira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-diversidade-cultural-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm


São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, 

a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o Carnaval, e as festas tradicionais locais, 

como as Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. 

 

  Gabarito: CIÊNCIAS NATURAIS 

 

     No livro didático, respostas da página 105: 

     10. Não. Em nossa escola, infelizmente não temos esse tipo 

de lixeira para separação de materiais recicláveis. 

      No livro didático, respostas da página 106: 

     11. A reciclagem ajuda a reduzir os impactos ambientais; 

reduz a produção de lixo e contribui para a produção de novos 

produtos. 

     12. Resposta pessoal. 

     13.  Espera-se que os alunos cheguem a conclusão que: 

       Reaproveitar: Reutilizar: Na reutilização ao contrário da reciclagem o material não entra em um 

novo ciclo de produção. Ele é usado para outros fins como forma de combater o desperdício. Sabe 

aquele papel usado? Pode virar bloco de rascunho. A roupa ou o calçado que você não usa mais? 

Podem cair bem em outra pessoa. 

       Reciclar: A reciclagem é o ato de transformar um resíduo em algo novo. Ao colocar o 

material num novo ciclo de produção, dá-se nova vida a ele. O que era considerado lixo, é 

transformado e volta como um novo produto para a casa das pessoas. E não fica ali, na natureza, 

demorando anos e anos para se decompor. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/cavalhadas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm

