
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
ESCOLA MUNICIPAL DEP. FREIAS NOBRE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA 

 

Instruções aos educandos e suas famílias: 

Por conta da Pandemia Covid 19 que estamos atravessando neste momento, ficaremos 

distantes da escola por um período, porém, teremos de dar continuidade aos processos de 

aprendizagem. Estamos, portanto, disponibilizando atividadesque deverão ser realizadas de 

acordo com as instruções específicas, ora no caderno, ora em folha avulsa para posterior entrega.  

Ao retornar às aulas, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. São lições baseadas em conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas e 

pertinentes ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Lembramos que neste momento trabalharemos 

muito mais com revisões e aperfeiçoamentos do que já foi visto na escola . 

É importante que antes de fazer a lição do dia, o aluno(a) registre o cabeçalho e enunciado 

de cada questão identificando o que será feito.  

Segue abaixo modelo de cabeçalho que deverá ser feito no caderno da respectiva matéria 

diariamente: 

 

EMEB DEPUTADO FREITAS NOBRE 

DIADEMA, ____ DE ___________DE 2020. 

NOME:_____________________________________ 

PROF(A)._____________________ 5º ano ________ 

 
 Lembramos a todos que sigam as orientações médicas estabelecidas para que este triste 

período seja brevemente superado! 

 

PLANO SEMANAL DE ATIVIDADES (30/03 A 03/04/2020) 

 

 As propostas aqui lançadas são embasadas nas habilidades propostas na BNCC e têm como 

OBJETIVO GERAL o desenvolvimento da criança em sua amplitude intelectual, cognitiva, 

emocional, psicológica, afetiva, motora, entre outras. 

 A Contextualização Geral para esta semana em todos os componentes curriculares é tratar 

sobre a importância da água em aproveitamento ao “Dia Mundial da água” (25/03).  

 

SEGUNDA-FEIRA 30/03/2020 

Plataforma MindLab 



Pais/Responsáveis e Professores: 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

OBJETIVOS HABILIDADES (BNCC) 

Língua Portuguesa Ler e apreciar textos literários 

tradicionais,  construir compreensão 

global do texto lido, unificando e 

relacionando informações implícitas 

e explicitas, recorrer ao dicionário 

ou outras fontes ampliando o 

vocabulário. 

 

Compreensão dos diversos usos e 

funções do gênero lista no nosso 

cotidiano, produzir panfletos 

escritos. 

 

Identificar os substantivos em um 

texto, reconhecer a ordem 

alfabética e a sua função como 

elemento organizador. Desenvolver 

a habilidade de escrita na produção 

de frases exercitando a criatividade 

ordenando corretamente as 

palavras dentro da frase. 

 

Produzir textos com autonomia 

 

 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 

textos. 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 

fazem parte do mundo do imaginário e 

apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua 

diversidade cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, com base 

no contexto da frase ou do texto. 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 

conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 

como ortografia, regras básicas de concordância 

nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto 

de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas 

em enumerações) e pontuação do discurso 

direto, quando for o caso. 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente 

no caso de palavras com relações irregulares 

fonema-grafema. 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, explorando rimas, 

sons e jogos de palavras, imagens poéticas 

(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

Matemática Ler, escrever e ordenar números 

naturais nas classes simples, milhar 

e milhão com compreensão das 

principais características do sistema 

de numeração decimal; 

 

Reconhecer o valor posicional dos 

algarismos em um numeral; 

Interpretar e solucionar situação 

problema usando as quatro 

operações fundamentais; 

EF05MA01 

EF05MA07 

EF05MA21 

EF05MA08 



 

Reconhecer volume como grandeza 

associada a unidade de medida litro. 

História Reconhecer a importância da 

natureza incluindo a água para a 

vida e a história da humanidade 

 

EF05HI01 Identificar os processos de formação 

das culturas e dos povos, relacionando-os com o 

espaço geográfico ocupado; 

EF05HI08 Identificar formas de marcação e 

passagem do tempo em distintas sociedades, 

incluindo as populações indígenas. 

Geografia Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas 

formas de poluição dos cursos de 

água e oceano; 

 

Refletir sobre a importância da água 

e seu uso consciente para a 

preservação do Planeta; 

 

 

EF05GE10: Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas formas de 

poluição dos cursos de água e dos oceanos 

(esgotos, fluentes industriais, marés negras etc.). 

EF05GE11: Identificar e descrever problemas 

ambientais que ocorrem no entorno da escola e 

da residência (lixões, indústrias poluentes, 

destruição do patrimônio histórico etc.). 

Ciências Reconhecer a importância da água 

para a vida e suas utilidades; 

 Compreender o ciclo da água. 

 

 

EF05CI04 – Identificar os principais usos da água 

e de outros materiais nas atividades cotidianas e 

discutir possíveis problemas decorrentes desses 

usos. 

(Identificação das mudanças de estado físico da 

água que acontecem no ciclo hidrológico). 

 
TERÇA-FEIRA 31/03/2020 (Matemática e História) 

 
 

MATEMÁTICA 

 
Em seu caderno de MATEMÁTICA faça o cabeçalho, conforme modelo, copie o texto e 
responda os exercícios a seguir: 
 

Lembrete: ALGARISMOS são os símbolos que representam os números (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0). 

 
 

OBJETIVO: 
 

 Ler, escrever e ordenar números naturais nas classes simples, milhar e milhão com 
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal; 

 

 Reconhecer o valor posicional dos algarismos em um numeral; 

 Interpretar e solucionar situação problema usando as quatro operações fundamentais; 

 



 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A ÁGUA 
 
 O Dia Mundial da Água é comemorado, todos os anos, no dia 22 de março. A data foi 

sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, e 

passou a ser comemorada em 1993. A cada ano, um novo tema é escolhido, sendo o tema de 

2020 “Água e mudanças climáticas”. 

 A água é essencial para todos os seres vivos e cobre cerca de 70% da superfície da Terra. 

Os oceanos são responsáveis por 97% de toda água do planeta, mas não podemos beber água do 

mar, por isso é necessário que as fontes de água doce sejam preservadas.   

 Devemos ter consciência que a agua é um bem essencial para a vida de todos, pois nós 

podemos passar até 28 dias sem comer, mas apenas 3 dias sem água. 

(Informações retiradas do site Canal Kids, Infoescola e Acessaber) 

 

ATIVIDADE: 

1) Registre em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior os números que aparecem no texto. 

2) Retire do texto:  

a) Um número par -  

b) O maior número com dois algarismos. –  

c) O menor número com quatro algarismos –  

d) Dois números maiores que 5 centenas –  

 

3) Qual o valor do algarismo 2 em cada um dos números: 

a) 28 –  

b) 1992 –  

c) 2020 –  

 

4) Escreva com algarismos: 

a) Quinhentos e noventa e dois –  

b) Vinte e oito –  

c) Duzentos e um –  

d) Dois mil e noventa e quatro –  

e) Três mil, cento e dois –  

f) Vinte mil e nove – 



 

HISTÓRIA 

 

OBJETIVO: 

 Reconhecer a importância da natureza incluindo a água para a vida e a história da humanidade 

 

ATIVIDADE: 

Em seu caderno de HISTÓRIA faça o cabeçalho conforme modelo e, de acordo 

com otexto que você acabou de copiar no seu caderno de matemática, vamos 

pensar na importância da natureza na história da humanidade. 

 

Copie:  

NOSSA CULTURA, NOSSO CALENDÁRIO E O TEMPO DA NATUREZA 

 

 Hoje, na nossa cultura, isto é, no nosso modo de viver e pensar, consultamosrelógios várias 

vezes ao dia. Temos hora para tudo: 

- HORA DE ACORDAR; 

- HORA DE SE ALIMENTAR; 

-HORA DE ESTUDAR; 

-HORA DE BRINCAR; 

-HORA DE TOMAR BANHO; 

-HORA DE DORMIR 

 Mas, nem sempre foi assim.... 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Os primeiros grupos humanos organizavam sua vida com base na observação da natureza: 

a sucessão dos dias e das noites, das secas e das chuvas, do nascimento e da queda das folhas, e 

assim por diante. Por isso, dizemos que eles se guiavam pelo tempo da natureza.  Podemos citar 

como exemplos os povos do período paleolítico, que dependiam da natureza e eram nômades. 

 Ainda hoje, há grupos humanos que organizam sua vida com base nos acontecimentos 

naturais: contam e dividem seu tempo em “tempo de pesca”, “tempo da colheita”,”tempo dos 

festejos”... 

 No Brasil existe perto de 305 etnias indígenas e várias delas ainda vivem de forma 

tradicional utilizando o tempo da natureza como forma de vida.  

(Fontesbibliográficas: 



Conectados , História, JÚNIOR .Alfredo Boulos, 

FTD,2019;https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/04/ibge-brasil-tem-896-mil-indigenas-distribuidos-

em-305-etnias/) 

 

ATIVIDADE: 

Copie as perguntas e respondano  seu  caderno: 

1)  Qual é o melhor momento do seu dia? 

2)  Se você pudesse optar entre viver  consultando o relógio várias vezes ao dia ou utilizar o tempo 

da natureza, qual seria sua escolha? Por quê? 

3) Explique com suas palavras o que significa a palavra nômade. 

4)  A água é fundamental para a sobrevivência do homem, escreva sobre a importância da água 

para os grupos humanos que organizam sua vida com base no tempo da natureza. (máximo 15 

linhas) 

 

ATIVIDADE: 

Faça uma pesquisa simples no seu caderno de história sobre uma etnia indígena (sua 

escolha) que ainda hoje vive de acordo com o tempo da natureza. Escreva o nome da etnia, região 

do país onde habita, quantos habitantes têm essa etnia e características principais dessa cultura. 

 

 

Quarta-feira, 01/04/2020 (MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS) 

 

MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO   

 Reconhecer volume como grandeza associada a unidade de medida litro. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

 Para ter conciência do consumo, é primordial que como se medir, calcular, tanto nosso 

consumo diário, quanto a reserva de nossa cidade por exemplo. 

ATIVIDADE 

 Em seu caderno de MATEMÁTICA, faça o cabeçalho, copie as perguntas, efetue o 
cálculo e responda. 
 
Lembrete: Para Medir a capacidade de um recipiente, isto é, a quantidade de líquido contida nele, usamos 

o LITRO. 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/04/ibge-brasil-tem-896-mil-indigenas-distribuidos-em-305-etnias/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/04/ibge-brasil-tem-896-mil-indigenas-distribuidos-em-305-etnias/


 

1 - Um barril contem 25 litros de água, outro contém 38 litros e um terceiro contém 43 litros. 

Quantos litros há nos três barris? 

 

2 – Um galão de água há 20 litros. Minha vizinha comprou 4 galões de água. Quantos litros de 

água ela terá para usar? 

 

3 – Uma caixa d’água tem 300 litros. Já foi consumido 59 litros. Quantos litros há ainda na caixa 

d’água? 

 

4 – Com 80 litros de água, quantos garrafões de 5 litros eu posso encher? 

 

5 - Sabendo-se que uma torneira gotejando gasta 2 litros de água por hora, responda quanto ela 
gastará em: 

a. 2 horas? 

b. 5 horas? 

c. 15 horas? 

d. 8 horas? 

e. 1 dia? 

 
6 - Escreva em seu caderno 3 mercadorias que são compradas por litro. 

 

 

PORTUGUÊS 

 

OBJETIVO 

 Ler e apreciar textos literários tradicionais,  construir compreensão global do texto lido, unificando 
e relacionando informações implícitas e explicitas, recorrer ao dicionário ou outras fontes 
ampliando o vocabulário. 

 

 Compreensão dos diversos usos e funções do gênero lista no nosso cotidiano, produzir panfletos 
escritos. 

 

 Identificar os substantivos em um texto, reconhecer a ordem alfabética e a sua função como 
elemento organizador. Desenvolver a habilidade de escrita na produção de frases exercitando a 
criatividade ordenando corretamente as palavras dentro da frase. 

 

 Produzir textos com autonomia 



 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Lenda das águas 

 

 

Dizem que quando a Terra nasceu, os céus choraram de alegria. Desse choro, surgiram os 

rios, os mares, os oceanos e os lagos. As águas corriam tranquilas para todos os lados, irrigando o 

solo e ajudando várias espécies de plantas a nascerem, até que os homens começaram a jogar 

tudo o que não queriam nas águas, pois pensavam que elas levariam o lixo para longe e o local 

ficaria sempre limpo.  

          Não demorou para que os rios e mares ficassem cheios de sujeira, o que deixou o Rei das 

Águas muito irritado. Ele resolveu, então, pedir ajuda ao Rei Sol para que todas as águas 

pudessem fazer uma viagem para o céu, abandonando a Terra. Só assim os homens aprenderiam 

a lição. 

            Então, o Sol apareceu forte por dias seguidos, e as águas começaram a subir aos céus em 

forma de vapor, formando muitas nuvens, até que os rios e lagos ficaram vazios. Os homens 

acordaram e não escutaram o som das águas. Tentaram tomar banho, mas não havia água. As 

plantas começaram a murchar, os animais a morrer. Alguns homens ficaram doentes de tanta 

sede.  

          Foi aí que começaram a perceber que, no fundo dos rios secos, havia um monte de lixo. 

Olharam para o que haviam feito e se desesperaram. O que fariam sem água? Cientistas se 

reuniram para pesquisar algo que substituísse a água, mas descobriram que nada poderia ser 

feito. Reuniram a população e deram a triste notícia de que sem água eles não sobreviveriam por 

muito tempo. 

           O desespero tomou conta de todos, que começaram a discutir, culpando uns aos outros. 

Enquanto os homens brigavam, uma criança caminhou no meio deles e se dirigiu para a beira do 

leito de um rio seco. Ali se ajoelhou e começou a conversar com a natureza: “Eu sei que nós não 

respeitamos você mas nos perdoe, nos dê mais uma chance e tudo será diferente.”   

https://www.bing.com/images/search?q=o+planeta+terra+na+uti&id=696E6FD0A443B77EF312E86075678215AC985896&FORM=IQFRBA


          Quando o Rei das Águas viu aquilo, sua raiva acabou. Ordenou que todas as águas voltassem 

a molhar o planeta, mas devagar para não haver dilúvio. Gotas de chuva começaram a cair dos 

céus e encher os rios, mares, lagos e oceanos. Os homens pararam de brigar e entenderam que as 

lágrimas de uma criança lavaram a culpa deles, e a partir daquele dia passaram a respeitar as 

águas e todos os seres vivos da Terra. Desde então, as águas começaram a ir em forma de vapor e 

a voltar em forma de chuva, lavando o planeta, em respeito à pureza daquela criança.  

  (in: Revista Guia Prático para professores de                        Ed. Infantil. Editora Lua, ano 6, nº 62 

Autor: Robson A. Santos)  

 

ATIVIDADE 

COPIE AS QUESTÕES E RESPONDA NO SEU CADERNO (de português): 

1. Que gênero textual é esse? 

 2. Qual é o título do texto? 

 3. Quem é o autor do texto?  

4. Quantos parágrafos esse texto tem? 

 5. O que deu origem as águas?  

6. O que o homem fez com os rios e mares? 

7. Como o homem reagiu à falta de água?  

8. O que salvou os homens da fúria do Rei das águas? 

9. Pesquise o significado das palavras que você não conhece 

 

CIÊNCIAS 

 

OBJETIVO 

 Reconhecer a importância da água para a vida e suas utilidades; 

 Compreender o ciclo da água. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Em seu caderno de CIÊNCIAS, faça o cabeçalho, leia e copie o texto abaixo 

atentamente 

 

 

O VAIVÉM DA ÁGUA. 

 

VOCÊS ME CONHECEM 



DE VÁRIAS MANEIRAS 

COMO UM LEVE VAPORZINHO. 

QUANDO FERVO NAS CHALEIRAS. 

COMO SÓLIDO CUBINHO. 

QUANDO VOU PARA AS GELADEIRAS. 

COMO LÍQUIDO CLARINHO, 

QUANDO SAIO DAS TORNEIRAS. 

 

NA NATUREZA, ESTOU 

SEMPRE CIRCULANDO. 

COM O CALOR DO SOL ME ESQUENTANDO, 

PARA O ALTO VOU SUBINDO 

PARA AS NUVENS FORMAR. 

MAS COM O RESFRIAMENTO, 

À TERRA IREI RETORNAR 

NA FORMA DE CHUVA, E, 

A QUALQUER MOMENTO, 

TUDO RECOMEÇAR 

(Extraído do livro: Espaço Ciências – vol.02 Inara Gonçalves / Fátima Costa 
www.pequenosgrandespensantes.com.br) 

 

ATIVIDADE 

1. Copie as questões no caderno de ciências, converse com seus familiares, observe em sua 

residência e responda: 

 

a) Onde podemos encontrar água no Planeta? 

b) Para que utilizamos a água? 

c) Podemos viver sem a água? Explique; 

d) O que podemos fazer para economizar água? 

 

2. Acesse os links abaixo; assista os filmes com bastante atenção.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=KZTRy6KL7_c 

 

Em seu caderno de Ciências, faça um pequeno relato com suas palavras,sobre o que você 

entendeu sobre o “Ciclo da Água na natureza”;  em seguida, faça um desenho que  represente o 

ciclo da água.  

 

http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=sTJRAJtXgLo
https://www.youtube.com/watch?v=KZTRy6KL7_c


 

QUINTA-FEIRA, 02/04/2020: LÍNGUA PORTUGUESA E GEOGRAFIA 

 

PORTUGUÊS 

 

OBJETIVO 

 

 Compreensão dos diversos usos e funções do gênero lista no nosso cotidiano, produzir panfletos 

escritos. 

 Produzir textos com autonomia 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Assista a um vídeo musical da turma da Mônica e o vídeo clip da música Planeta Água

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY 
Fonte: “YouTube”. PLANETA ÁGUA - GUILHERME ARANTES-  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xzh0j4xt7io>. 

 

ATIVIDADE 

No seu caderno de Língua Portuguesa, faça o cabeçalho, copie as questões e 

responda: 

 

1. Faça uma lista com 5 atitudes e hábitos favoráveis à economia de água no cotidiano  

2. Construa um panfleto informativo com as dicas listadas, ilustrando cada uma delas. 

 

GEOGRAFIA 

 

OBJETIVO 

http://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY
https://www.youtube.com/artist/guilherme-arantes?feature=watch_video_title
https://www.youtube.com/watch?v=xzh0j4xt7io


 Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos 

cursos de água e oceano; 

 Refletir sobre a importância da água e seu uso consciente para a preservação do Planeta; 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

No mês de março, é comemorado o “Dia Mundial da Água.” Não é à toa que estudamos este 

tema em diversas áreas do conhecimento na escola (História, Geografia, Ciências etc.). Pois a Água 

é um recurso natural muito importante para o nosso Planeta. 

 



Fonte: PNLD, Livro “Buriti Mais 

Geografia”file:///C:/Users/ameti/OneDrive/Livros/Buriti%20Mais%20Geografia%205%20ano/Buriti_Mais_Geografi

as_5_ano/plano_de_desenvolvimento.html 

 

ATIVIDADE 

Aula 1 – Primeira Semana 

Não esqueça de fazer o cabeçalho, o registro da disciplina com a data, para que possamos retomar 

o que está sendo estudado em outro momento.  

1. Leia o texto informativo e responda em seu caderno:  

a) O que você entende por: “Rio poluído por esgoto”? 

b) Onde é lançado o esgoto produzido nas cidades? 

c) Quais os problemas afetam atualmente o Rio Tietê? 

d) Onde este rio está localizado? 

 

 

 

 Aula 2 – Primeira Semana 

2. Relembrando a leitura do texto, responda: 

a) Segundo o texto, quais as consequências da contaminação das águas para pessoas e animais? 

b) No lugar onde você vive há rios poluídos por esgoto? Explique: 

c) Por que os esgotos existentes em muitas cidades são lançado em rios e oceanos? 

d) Pesquise o que é uma estação de tratamento de esgoto. 

 

MATEMÁTICA 

 

Sexta-feira, 03/04/2020: Matemática e Língua Portuguesa 

OBJETIVO 

 Ler, escrever e ordenar números naturais nas classes simples, milhar e milhão com compreensão 

das principais características do sistema de numeração decimal; 

 Reconhecer o valor posicional dos algarismos em um numeral; 

 Interpretar e solucionar situação problema usando as quatro operações fundamentais; 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

file:///C:/Users/ameti/OneDrive/Livros/Buriti%20Mais%20Geografia%205%20ano/Buriti_Mais_Geografias_5_ano/plano_de_desenvolvimento.html
file:///C:/Users/ameti/OneDrive/Livros/Buriti%20Mais%20Geografia%205%20ano/Buriti_Mais_Geografias_5_ano/plano_de_desenvolvimento.html


A compreensão numérica é fundamental para a compreensão da informação, o aluno 

inteligênte é aquele que questiona, quanto é muito? Quanto é pouco? Criando referências lógicas 

numéricas, sobressaindo aos pensamentos abstratos. 

 

ATIVIDADE 

 

 Em seu caderno de MATEMÁTICA,faça o cabeçalho. Copie as questões e resolva o que se pede. 

 

Lembrete:ESCRITA POR EXTENSO significa escrever o número com palavras. Por exemplo: 0 – zero 

 

Reescreva as frases a seguir substituindo os algarismos pela escrita por extenso: 

 

a) O Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de março, é um marco para chamar a atenção 

da sociedade para a conservação deste recurso tão precioso e cada vez mais escasso.  

b) Ainda hoje, cerca de 748.000.000 de pessoas no mundo não têm acesso a uma fonte segura de água 

potável. 

c) A cada 20 segundos, uma criança morre de doenças diarreicas, em grande parte evitáveis por meio de 

saneamento adequado, melhor higiene e acesso a água segura. Por ano, 1.500.000 crianças morrem 

do mesmo problema. 

d) De acordo com a ONU, cada pessoa necessita de 110 litros de água por dia para atender suas 

necessidades de consumo e higiene. Em média, um americano consome 540 litros de água por dia. Na 

maioria dos países da Europa, o uso médio varia de 200 a 300 litros por pessoa, contra uma média de 

15 litros em países como Moçambique. 

e) A água é o principal meio através do qual a mudança climática influencia os ecossistemas da Terra e, 

portanto, o modo de vida e o bem-estar das sociedades. De 1970 a 2012, 8.835 desastres naturais 

causaram cerca de 1.940.00 mortes. 

f) O planeta pode enfrentar um déficit de 40 por cento no abastecimento de água até 2030, se não 

melhorarmos drasticamente a gestão deste recurso precioso. 

Dados retirados da Revista Digital Exame - 20 números revelam o drama da água no mundo. 

Em seu caderno de matemática, copie as perguntas, efetue o cálculo e responda. 

  

Lembrete:ANTECESSOR: Número que vem antes. SUCESSOR: Número que vem depois. 

SOMA: Juntar duas quantidades, calcular usando a operação de adição (+). 

 

a) Some o número 8.835 com o seu antecessor. 

b) Qual o número que você obtém quando faz a adição 2030 + 540 + 22. 



c) Se eu adicionar 1.468 unidades ao número 2.012, vou obter um número maior ou menor que 

3.500? 

d) Some o número 4.796 com seu sucessor e acrescente 110 unidades. Qual é o total? 

 

PORTUGUÊS 

 

OBJETIVO 

 Identificar os substantivos em um texto, reconhecer a ordem alfabética e a sua função como elemento 

organizador. Desenvolver a habilidade de escrita na produção de frases exercitando a criatividade ordenando 

corretamente as palavras dentro da frase. 

 Produzir textos com autonomia 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Leitura do texto: “O Rei das Águas” contido no corpo das atividades semanais. 

 

 

 

EM SEU CADERNO 

Retire do texto” Lenda das águas” dez substantivos  

 Coloque-os em ordem alfabética  

 Escreva uma frase com cada um dos substantivos retirados do texto 

 

 

_ Leia o texto abaixo 

 Os dez mandamentos para economizar água 

1. No banho: Se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e depois abra para enxaguar. Não fique com 

o chuveiro aberto. O consumo cairá de 180 para 48 litros. 

2. Ao escovar os dentes: escove os dentes e enxágüe a boca com a água do copo. Assim você 

economiza 3 litros de água. 

3. Na descarga: Verifique se a válvula não está com defeito, aperte-a uma única vez e não jogue 

lixo e restos de comida no vaso sanitário. 

4. Na torneira: Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros/minuto. Pingando, 46 litros/dia. Isto 

significa 1.380 litros por mês. Feche bem as torneiras. 

 5. Vazamentos: Um buraco de 2 milímetros no encanamento desperdiça cerca de 3 caixas d’água 

de mil litros. 

 6. Na caixa d’água: Não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. 

7. Na lavagem de louças: Lavar louças com a torneira aberta, o tempo todo, desperdiça até 105 



litros. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxágue tudo de uma vez. Na máquina de 

lavar são gastos 40 litros. Utilize-a somente quando estiver cheio. 

8. Regar jardins e plantas: No inverno, a rega pode ser feita dia sim, dia não, pela manhã ou à 

noite. Use mangueira com esguicho-revólver ou regador. 

9. Lavar carro: Com uma mangueira gasta 600 litros de água. Só lave o carro uma vez por mês, 

com balde de 10 litros, para ensaboar e enxaguar. Para isso, use a água da sobra da máquina 

lavar roupa. 

10. Na limpeza de quintal e calçada USE VASSOURA - Se precisar utilize a água que sai do 

enxágue da máquina de lavar. 

Fonte: http://www.rededasaguas.org.br/acesso/itu/dez.htm 

 

EM SEU CADERNO 

 

_ Escreva uma mensagem aos homens, como aquela criança fez ao pedir perdão ao Rei das águas.   

_Fale sobre a importância da água para o planeta e como nós seres humanos podemos ajudar na 

preservação desse elemento. 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO  

Responder as perguntas e registrar separadamente e em forma de lista as atividade realizadas 

nas aulas de educação física. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

BRINCADEIRAS, JOGOS E ESPORTES 

          Na Educação Física nós estudamos jogos, brincadeiras e esportes. Você sabe a diferença 

entre eles? 

          De forma simplificada, podemos dizer que geralmente as brincadeiras não têm regras 

definidas, não precisam de uma maior organização e não tem vencedores. 

          Os jogos têm algumas regras flexíveis, precisam de certa organização e podem tem 

vencedores. 

          Já os esportes têm regras rígidas, são muito organizados e buscam a vitória. 

http://www.rededasaguas.org.br/acesso/itu/dez.htm


 

ATIVIDADE 

Responda: Sobre o que trata o texto? Quais são as principais informações contidas nele? 

Agora que você já conhece a diferença entre eles faça uma lista de todos os jogos e brincadeiras 

que você conhece e separe-os em brincadeiras, jogos e esportes de acordo com a explicação 

acima. Lembrando que só podem entrar na lista atividades que tenham movimentos do corpo 

humano. 

 

ARTES 

 

TEMA 

     Figurativo e abstrato 

 

OBJETIVO 

    Reconhecer as especificidades e diferenciar a arte figurativa da arte abstrata.          

Conhecer e experimentar elementos básicos da linguagem visual.   

 Mensagem para os 5ºs anos do período da tarde: vamos começar um assunto novo. 

Preste bastante atenção, pois você fará uma atividade após ler a explicação sobre a 

diferença entre obra de arte figurativa e abstrata.  

 Para os 5ºs anos do período da manhã: nas aulas anteriores, nós conversamos, 

fizemos leitura de imagem e desenhos sobre as diferenças entre a arte figurativa e a 

abstrata. Agora faremos uma revisão sobre esse assunto e, na sequência, realizaremos 

uma atividade. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 O que é a arte figurativa? 

 Na arte figurativa, podemos identificar figuras humanas, animais, objetos e elementos 

da natureza que compõem uma paisagem, por exemplo, plantas, rios, montanhas, etc. Na 

maioria das vezes, quando fazemos um desenho na escola, ele é figurativo como 

retratos, paisagens e natureza-morta. Vamos conhecer uma obra e conversar mais sobre 

arte figurativa?  

 



 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2332/a-familia>. Acesso em: 24 de 

março 2020. 

 

Tarsila do  Amaral 
A família, 1925.  
Óleo sobre tela 
79.00 cm x 101.50 cm. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madri, Espanha).  

  

 Quais os elementos do figurativo você conseguiu identificar na obra da Tarsila do 

Amaral?  

 Nesta obra da artista, podemos observar uma família, os animais de estimação (gato 

e cachorro), bananas, a grama no chão, céu azul (mostrando que estão num ambiente 

externo) e alguns objetos como o cachimbo e a boneca. Tudo isso é figurativo! 

  

 Quem foi Tarsila do Amaral? 

 A artista nasceu no dia 1 de setembro de 1886, em Capivari no interior do Estado de 

São Paulo. Passou a infância nas fazendas de seu pai. Estudou desenho e pintura no ano 

de 1918 no ateliê de Pedro Alexandrino. Neste local, ela conheceu a pintora Anita Malfati. 

Em 1920, viajou a Paris para continuar os seus estudos em arte. Ao voltar ao Brasil, 

entrou para o grupo modernista. Em 1923, Tarsila voltou a Paris, continuou os estudos 

em arte e conheceu diversos artistas da época. As temáticas de suas telas eram bem 

brasileiras. Pintava paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, 

folclore e do nosso povo. A artista participou de diversas exposições e bienais de arte. 

Tarsila faleceu em janeiro de 1973. 

  

 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao241707/museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-madri-espanha


 O que é arte abstrata?  

 Na arte abstrata, o artista não tem o compromisso de desenhar/pintar a realidade, ele 

fica mais livre para criar. Muitas obras abstratas representam um sentimento.  

 

 

SACILOTTO, Luiz. Obras: forma, sombra e transparência. Disponível em: 

http://sacilotto.com.br/obra/forma-sombra-e-transparencia/. Acessado em: 24 de março de 2020. 

  

Luiz Sacilotto 
C9216, 1992 
Têmpera acrílica s/ tela 
120 x 150 cm 

 
 O que você vê nesta obra do Luiz Sacilotto? Você consegue identificar os elementos 
da arte figurativa? 
 Diferentemente da obra figurativa, não é possível identificarmos os elementos que 
nós vimos anteriormente como, por exemplo, pessoas, animais, plantas e objetos. Na arte 
abstrata só conseguimos identificar linhas, formas e cores, nada além disso.  
 
 

 Quem foi Luiz Sacilotto?  
 Luiz Sacilotto nasceu em Santo André em 1924.  Foi um pintor, escultor e desenhista.  
 Entre 1938 e 1943, estudou pintura na Escola Profissional Masculina do Brás. Em 
1944 e 1947, estudou desenho na Associação Brasileira de Belas Artes. Em 1950, trabalhou 
como assistente de cenografia na Companhia Cinematográfica Vera Cruz em São Bernardo do 
Campo.  
 Sacilotto projetou, em 2000, o desenho do piso da Rua Coronel Oliveira Lima em 
Santo André, onde também foi instalada a escultura do artista “Concreção 0005”, feita em aço e 
com 4 metros de altura. Em frente a escola Dr. Américo Brasiliense, foi instalada outra escultura 
do artista “Concreção 0011”. Esta obra possui 8 metros de altura e 10 toneladas de aço carbono, 
que mais tarde foi transferida para o Bairro Paraíso, região onde se localiza a Escola Parque do 
Conhecimento (Sabina). O artista participou de diversas exposições, mostras de arte e também 



foi premiado pelo seu trabalho artístico. Considerado um dos mais importantes artistas da arte 
concreta no Brasil e com uma pintura que explora fenômenos ópticos, ele é um dos precursores 
da op art no país. Faleceu no dia 09 de fevereiro 2003 em São Bernardo do Campo.  

 
 

 
POLLOCK, Jackson: Famous Jackson Pollock Paintings. Disponível em: https://www.jackson-

pollock.org/jackson-pollock-paintings.jsp. Acessado em: 25 de março de 2020. 
 

Jackson Pollock 
Blue poles, 1952 
212.1  x 488.9  
National Gallery of Australia, Canberra 
 
 
 

 E agora na obra do artista Jackson Pollock, o que você consegue ver?  
 
 Esta obra também é abstrata. Conseguimos identificar como se fossem manchas de 
tintas. Este artista tinha um jeito diferente de pintar. Ele gostava de pintar com a tela no chão e, 
geralmente, essas telas eram bem grandes. O artista andava em volta da tela, mexendo os 
braços como se estivesse dançando. Deixava gotejar a tinta, ou até mesmo atirava a tinta na 
tela. Essa forma de pintar ficou conhecida como “Pintura de Ação”, mas não jogava a tinta em 
qualquer lugar, ele controlava onde queria que tivesse mais azul ou amarelo, por exemplo.  
 

 Quem foi Jackson Pollock?  
  
 O artista nasceu no dia 28 de janeiro em 1912 em Cody, nos Estados Unidos. 
Começou os seus estudos em arte em 1928. O artista começou com a arte figurativa e somente 
depois trabalhou com a arte abstrata. Após casar-se em 1945, transformou um celeiro que tinha 
no terreno de sua casa em ateliê. Dessa forma, ele tinha bastante espaço para pintar telas bem 
grandes. Faleceu em 11 de agosto de 1956 em East Hampton, nos Estados Unidos da America.  
 

  
 Conseguiram perceber a diferença entre uma obra figurativa e uma abstrata? 
 
 Vamos recordar!  
 
 O que eu identifico na arte figurativa?  
 Figuras humanas, animais, objetos e elementos da natureza que compõe uma 
paisagem, por exemplo, plantas, rios, montanhas, etc. 
 
 O que eu identifico na arte abstrata?  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3777/arte-concreta
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3777/arte-concreta
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3645/op-art


 Linhas, formas e cores.  
 
 ATIVIDADE  
 
 Agora nós vamos fazer um desenho abstrato na folha de sulfite. Não se esqueça de 
que nesse desenho não pode aparecer nenhum elemento da arte figurativa, ok? Você pode 
usar formas geométricas, linhas retas, curvas e as cores que você quiser. Lembre-se de 
que carrinho, robô, casinha são exemplos de elementos da arte figurativa e NÃO devem ser 
usados nesta atividade. 
 
 Materiais:  
 Sulfite branco, lápis, borracha, apontador, régua. Para colorir você pode usar lápis de 
cor, giz e canetinha caso queira contornar. Não é obrigatório usar tinta, ok? Caso você tenha 
tinta em casa e queira usar, pode experimentar pintar igual ao Jackson Pollock. Forre o chão 
com jornal ou saco plástico, coloque o sulfite em cima, molhe o pincel na tinta e deixe cair onde 
você quiser no papel. Depois de terminar a atividade, organize e limpe o espaço. 
 

 Pegue uma folha de sulfite, deixe a folha na posição horizontal (deitada) sobre a 

mesa. Faça uma linha distante 2 cm da borda superior da folha. Neste local, coloque o 

seu nome completo, 5 Ano e escreva qual é a sua turma (A, B ou C). Também não se 

esqueça de escrever neste espaço o tema da atividade que será Arte abstrata.  

 

 A sua folha vai ficar assim:   



 

 

 


