
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

Alunos, pais ou responsáveis: 
 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade 

aos estudos. É importante que vocês se dediquem e façam o melhor que puderem. Temos 

certeza que logo tudo ficará bem.  

Toda semana atividades específicas para cada ano estarão disponíveis no portal. 

Portanto, não deixem de acessar e realizar as atividades. Algumas atividades envolverão 

registros que podem ser realizados no caderno ou em folhas avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês devem trazer esses materiais e atividades realizadas nesse 

período.  

Esta semana os alunos do quinto ano realizarão atividades com a temática: “Higiene”. 

Todas as atividades serão realizadas no caderno. Não é necessário que sejam feitas todas de 

uma vez, crie uma rotina de atividades durante a semana toda. 

 Pedimos que possibilitem que a criança realize as atividades de forma autônoma, 

auxiliando-a em suas dúvidas e fazendo-a refletir sobre os possíveis erros que possam surgir. 

 Contamos com a participação de todos! A colaboração de vocês neste momento é 

essencial para o desenvolvimento da aprendizagem da criança.   

   

Contextualização 

 

 Com a chegada o Corona vírus ao Brasil, cada vez mais os meios de comunicação têm 

falado sobre a importância de higiene, como lavar as mãos de forma adequada, evitar usar o 

mesmo sapato na rua e dentro de casa, cobrir o rosto ao tossir ou expirar, etc. Essas atitudes 

podem ajudar a manter esse vírus bem afastado de nós. Para reforçar a importância dos hábitos 

de higiene e perceber como eles podem ser importantes, esse será o tema de atividades da 

semana.   

 

Atividades 

 

Leitura: Toda semana teremos a sugestão de um livro, para que as crianças continuem 

exercitando a leitura. Basta clicar nesse link aqui embaixo e ler. Vocês também podem 

ler livros ou revistas que tenham em casa. O importante e não deixar de exercitar o 

nosso cérebro com a leitura. 

 

A leitura dessa semana está aqui               “Entre sonhos e Dragões” 

Basta copiar esse site em azul, nessa barrinha. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/entre-sonhos-e-dragoes/ 
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Matemática  

Objetivo: Operar com os números na resolução de situações-problema e operações 

matemática. 

Leia com atenção os problemas, copie e resolva-os em seu caderno. 

1. Em uma escola tem 12 salas de aula. Cada sala de uma possui 40 carteiras. Para 

higienizar as carteiras, as auxiliares de limpeza usam limpadores multiuso. Um frasco 

de multiuso higieniza 8 carteiras. Quantos frascos são necessários para higienizar todas 

as carteiras da escola? 

 

2. Matheus comprou 4 detergentes a R$1,58 cada e 3 esponjas a R$0,98 cada. Pagou 

com uma nota de R$10,00. Qual foi o troco? 

 

3. Um quilo de sabão em pó é o suficiente para lavar 16 máquinas cheias de roupa. 

Quantos quilos são necessários para lavar 112 máquinas cheias de roupa? 

 

 

4. Em uma rede hospitalar, mensalmente, o hospital A utiliza 565 frascos de álcool em 

gel, o hospital B 1879 frascos, o hospital C 3678 e o hospital D 12.132. 

      Com base nestas informações responda: 

a) Quantos frascos de álcool em gel está rede utiliza mensalmente? 

b) Qual a diferença de utilização entre o hospital D e o hospital B? 

c) Quantos frascos o hospital A utilizará em 6 meses? 

d) No mês de dezembro o hospital C utiliza apenas a metade da quantidade mensal. 

Quantos frascos de álcool em gel são usados neste hospital no mês de dezembro? 

 

5. O preço de um litro de água sanitária e de R$2,89.Qual o preço de 12 litros? 

 

6. Uma família tem os seguintes gastos com higiene pessoal mensalmente. 

                6 sabonetes-R$1,20 cada 

                4 pastas de dente-R$3,34 cada 

                3 shampoos-R$6,37 cada 

                2 condicionadores-R$4,27 cada 

                1 pote de cotonetes-R$4,23 cada 
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Qual o gasto mensal desta família com produtos de higiene pessoal? 

7. Ao tomar um banho de 15 minutos, uma pessoa gasta em média 135 litros de água. 

Quantos litros de água gasta uma família com 9 pessoas? 

 

8. Márcia vai a manicure semanalmente e gasta R$15,00 para fazer as unhas das mãos e 

R$20,00 para fazer as unhas dos pés. Quanto Márcia gasta em 8 semanas? 

 

 

9. Arme e efetue: 

a) a)12.457+3451= 

b) b)123.489-6754= 

c) c)8754x9= 

d) d)144.646:2= 

e) e)978932x23= 

 

Português 

Objetivo: Ler e interpretar um texto sobre o tema abordado. Criar um poema visual. 

HÁBITOS DE HIGIENE 

      É muito importante para a saúde manter os hábitos de higiene pessoal, para isso temos que 

tomar banho diariamente e usar roupas limpas. Escovar os dentes após as refeições e antes de 

dormir. É preciso lavar sempre as mãos após usar o banheiro e antes das refeições. Manter as 

unhas curtas e limpas. Não andar descalço. 

      Para manter o corpo hidratado é preciso beber bastante água, e esta tem que ser filtrada ou 

fervida. A água tem que ser incolor, insípida e inodora. 

      É essencial alimentar-se de forma saudável e estar bem atento a conservação dos alimentos, 

como por exemplo: 

-lavar as frutas e verduras; 

-ferver o leite antes de consumir; 

-guardar os alimentos perecíveis na geladeira; 

-cobrir os alimentos para não posar moscas; 

-sempre observar a validade dos alimentos. 

      Para ter uma boa saúde devemos dormir no mínimo oito horas por dia em um quarto limpo 

e arejado. Pois é durante o sono que o ser humano produz grande parte dos hormônios para 

seu crescimento e desenvolvimento, é neste período também que nós selecionamos e 

guardamos as informações adquiridas durante o dia. 

      Para ter uma boa saúde mental é sempre bom ler bons livros e ouvir boas músicas. Passear 

ao ar livre, praticar esportes e brincar. 

 

Fonte:https://acessaber.com.br/atividades 
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Glossário: 

-incolor: que não tem cor 

-insípida: sem gosto/sabor 

-inodora: não possui cheiro 

Após a leitura, registre as questões em seu caderno e responda: 

1) Cite 3 cuidados que devemos ter em relação a higiene pessoal: 

2) Como devemos conservar os alimentos antes de serem consumidos? 

3) Quantas horas no mínimo devemos dormir? 

4) Qual a importância de se dormir bem? 

5) O que devemos fazer para manter nosso corpo hidratado? 

6) Como precisa ser a água que consumimos? 

7) E para termos uma boa saúde mental? O que devemos fazer? 

8) Conforme estudado em sala de aula, faça um poema visual sobre hábitos de higiene, use 

uma folha de sulfite ou uma folha do caderno de arte. Seja criativo (a), após cole em seu 

caderno! 

Relembrando! 

Aqui temos alguns modelos de poemas visuais para vocês conseguirem realizar a atividade 

 

       

           (Velocidade – Ronaldo Azeredo)  
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Atenção! As atividades de ciências, história e geografia, que precisam ser realizadas 

no caderno estão marcadas com uma seta como essa  

Ciências 

Objetivo: Pensar sobre hábitos de higiene e a importância desses hábitos nas nossas vidas. 

             Atividade 1 

          Nos últimos dias temos ouvido e visto falar o quanto os hábitos de higiene são importantes 

para nossa saúde, na verdade eles sempre foram inclusive muitos desses hábitos fazemos quase 

automaticamente, você já pensou quantas vezes por dia realizamos esses hábitos? Liste em seu 

caderno todos os hábitos de higiene que você realiza em um dia, escolha um dos hábitos que 

você considera mais importante e faça um desenho. 

Atividade 2 

Higiene alimentar 

          Os hábitos de higiene também incluem nossa alimentação, são chamados de hábitos 

alimentares saudáveis. Veja abaixo algumas dicas: 

1. Lavar as mãos antes de comer qualquer alimento; 

2. Lavar bem antes de comer frutas e verduras; 

3. Preparar e cozinhar os alimentos em um ambiente limpo; 

4. Beber somente água filtrada ou fervida; 

5. Ferver o leite antes de bebê-lo; 

6. Manter os alimentos sempre cobertos evitando que os mesmos fiquem expostos as 

moscas e poeira; 

7. Limpar os ambientes após a refeição, lavando pratos, talheres, panelas, copos, 

evitando assim a proliferação de moscas. 

Autor: prof. Itamar 

 

              Veja as frases abaixo e escreva em seu caderno somente as que você considera ser 

bons hábitos alimentares: 

  

 Comer o tempo todo 

 Comer somente uma vez no dia 

 Comer nas horas certas 

 Comer alimentos variados e nutritivos 

 Na páscoa comer somente chocolate 

 Comer carne crua e mal cozida 

 Evitar comer muitos doces 

 Comer rápido para brincar 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

 Comer devagar, mastigando bem os alimentos 

 Comer somente alimentos industrializados 

 

História 

Objetivo: compreender que pandemias como a que vivemos hoje sempre fizeram parte da 

história da humanidade e relacioná-las com a importância dos hábitos de higiene. 

            Atividade 1: Passe para seu caderno o texto abaixo 

As grandes epidemias ao longo da história 

  Bactérias, vírus e outros microorganismos já causaram estragos tão grandes à 

humanidade quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de vulcões. 

 Peste negra 
50 milhões de mortos (Europa e Ásia) – 1333 a 1351 
História 

A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a 

Europa, no século 14. Ela foi sendo combatida à medida que se melhorou a higiene e o 

saneamento das cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. 

Contaminação 

Causada pela bactéria yersinia pestis, comum em roedores como o rato. É transmitida para o 

homem pela pulga desses animais contaminados. 

Sintomas 

Inflamação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem 

e febre alta. 

 

 Cólera 

Centenas de milhares de mortos – 1817 a 1824 

História 

Conhecida desde a antiguidade teve sua primeira epidemia global em 1817. Desde então, o 

vibrião colérico (vibrio cholerae) sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos 

de tempos em tempos. 

Contaminação  

 por meio de água ou alimentos contaminados 

Sintomas 

 a bactéria se multiplica no intestino e elimina uma toxina que provoca diarréia intensa 

Tratamento  

À base de antibióticos. A vacina disponível é de baixa eficácia (50% de imunização) 

 

 Tuberculose 

1 bilhão de mortos – 1850 a 1950 
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História  

Sinais da doença foram encontrados em esqueletos de 7 000 anos atrás. O combate foi 

acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo de koch, causador da tuberculose. Nas 

últimas décadas, ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o brasil, e como doença 

oportunista nos pacientes de aids. 

Contaminação 

 altamente contagiosa, transmite-se de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias. 

Sintomas 

Ataca principalmente os pulmões. 

Tratamento 

 à base de antibióticos, o paciente é curado em até seis meses 

 

 Varíola 

300 milhões de mortos – 1896 a 1980 

História 

A doença atormentou a humanidade por mais de 3 000 anos. Até figurões como o faraó 

egípcio ramsés ii, a rainha maria ii da inglaterra e o rei luís xv da frança tiveram a temida 

“bixiga”. A vacina foi descoberta em 1796. 

Contaminação 

O orthopoxvírus variolae era transmitido de pessoa para pessoa, geralmente por meio das vias 

respiratórias. 

Sintomas  

Febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Posteriormente, pústulas que 

podiam deixar cicatrizes no corpo. 

Tratamento  

Erradicada do planeta desde 1980, após campanha de vacinação em massa. 

 

 Gripe espanhola 

20 milhões de mortos – 1918 a 1919 

História 

O vírus influenza é um dos maiores carrascos da humanidade. A mais grave epidemia foi 

batizada de gripe espanhola, embora tenha feito vítimas no mundo todo. No brasil, matou o 

presidente rodrigues alves. 

Contaminação 

Propaga-se pelo ar, por meio de gotículas de saliva e espirros. 

Sintomas 

 fortes dores de cabeça e no corpo, calafrios e inchaço dos pulmões. 

Tratamento  

O vírus está em permanente mutação, por isso o homem nunca está imune. As vacinas 

antigripais previnem a contaminação com formas já conhecidas do vírus. 

 

 Tifo 
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3 milhões de mortos (europa oriental e rússia) – 1918 a 1922 

História 

A doença é causada pelas bactérias do gênero rickettsia. Como a miséria apresenta as 

condições ideais para a proliferação, o tifo está ligado a países do terceiro mundo, campos de 

refugiados e concentração, ou guerras. 

Contaminação  

O tifo exantemático (ou epidêmico) aparece quando a pessoa coça a picada da pulga e mistura 

as fezes contaminadas do inseto na própria corrente sanguínea. O tifo murino (ou endêmico) é 

transmitido pela pulga do rato. 

Sintomas 

 dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. 

Tratamento 

À base de antibióticos. 

 

 Febre amarela 

30 000 mortos (etiópia) – 1960 a 1962 

História 

O flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na 

áfrica e nas américas. 

Contaminação   

A vítima é picada pelo mosquito transmissor, que picou antes uma pessoa infectada com o 

vírus. 

Sintomas 

Febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos e diarréia. 85% dos pacientes 

recupera-se em três ou quatro dias. Os outros podem ter sintomas mais graves, que podem 

levá-los à morte. 

Tratamento 

Existe vacina, que pode ser aplicada a partir dos 12 meses de idade e renovada a cada dez 

anos. 

 

 Sarampo 

6 milhões de mortos por ano – até 1963 

História 

Era uma das causas principais de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina, em 

1963. Com o passar dos anos, a vacina foi aperfeiçoada, e a doença foi erradicada em vários 

países. 

Contaminação 

 altamente contagioso, o sarampo é causado pelo vírus morbillivirus, propagado por meio das 

secreções mucosas (como a saliva, por exemplo) de indivíduos doentes. 

Sintomas  

Pequenas erupções avermelhadas na pele, febre alta, dor de cabeça, mal-estar e inflamação 

das vias respiratórias. 
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Tratamento 

 existe vacina, aplicada aos nove meses de idade e reaplicada aos 15 meses 

 

 Malária 

3 milhões de mortos por ano – desde 1980 

História 

Em 1880, foi descoberto o protozoário plasmodium, que causa a doença. A organização 

mundial de saúde considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, 

perdendo em gravidade apenas para a aids. 

Contaminação 

Pelo sangue, quando a vítima é picada pelo mosquito anopheles contaminado com o 

protozoário da malária. 

Sintomas 

O protozoário destrói as células do fígado e os glóbulos vermelhos e, em alguns casos, as 

artérias que levam o sangue até o cérebro. 

Tratamento 

Não existe uma vacina eficiente, apenas drogas para tratar e curar os sintomas. 

 

 Aids 

22 milhões de mortos – desde 1981 

História 

A doença foi identificada em 1981, nos estados unidos, e desde então foi considerada uma 

epidemia pela organização mundial de saúde. 

Contaminação  

O vírus hiv é transmitido através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do leite 

materno. 

Sintomas 

Destrói o sistema imunológico, deixando o organismo frágil  a doenças causadas por outros 

vírus, bactérias, parasitas e células cancerígenas. 

Tratamento 

Não existe cura. Os soropositivos são tratados com coquetéis de drogas que inibem a 

multiplicação do vírus, mas não o eliminam do organismo. 

Fonte: https://super.abril.com.br/saude/as-grandes-epidemias-ao-longo-da-historia/ 

 

           Atividade 2 

Leia esse texto com alguém em sua casa, converse sobre esses fatos históricos e o momento 

que vivemos e tente encontrar alguma semelhança. Registre as semelhanças identificadas em 

seu caderno. 

            Atividade 3: Registre em seu caderno hábitos saudáveis que podem combater as 

doenças apresentadas no texto “as grandes epidemias ao longo da história”. 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

Geografia 

Objetivo: relacionar os hábitos saudáveis com as políticas públicas de saneamento básico e 

refletir sobre a propagação da covid-19 no brasil. 

Atividade 1 

Observe o mapa abaixo  

Casos confirmados de covid-19 em 16/03, segundo o ministério da saúde  

 

Fonte: portal g1 
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           Atividade 2 

Copie as perguntas em seu caderno e responda: 

A. Segundo o mapa, quais os 4 estados brasileiros com mais casos confirmados de covid-

19? Em quais regiões (norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste) estão localizados? 

 

B. Em sua opinião, por que Rio de Janeiro e São Paulo apresentam números tão elevados 

de casos suspeitos, casos confirmados e mortes de covid-19? 

 

Atividade 3 

Leia o texto abaixo: 

 

Nessa semana falamos muito sobre hábitos de higiene, em geografia não seria diferente 

principalmente por que um dos pontos base para garantia da realização dos hábitos de higiene 

tem ligação direta com essa área do conhecimento, em geografia estudamos também a 

necessidade urgente de  se estabelecer o saneamento básico, inclusive muitas são as 

preocupações nas regiões onde pessoas diariamente convivem por exemplo com a falta de água. 

Quando falamos em saneamento básico, logo imaginamos o abastecimento de água e o esgoto. 

Entretanto, o saneamento básico inclui uma série de outros serviços fundamentais para a 

qualidade de vida de uma população.  O saneamento básico é tão importante que existem leis 

específicas que o detalham e as responsabilidades de todos governantes para garantia desse 

bem social. De acordo com a lei 11.445/07, podemos definir como saneamento básico o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

Para que uma água de qualidade chegue à casa dos moradores de uma determinada 

população, ela deve ser captada e tratada para que se torne potável. Todos os processos 

necessários para enviar água de qualidade à população incluem-se no saneamento básico. 

O saneamento básico também se preocupa com os despejos de uma comunidade. Sendo 

assim, é fundamental que exista um sistema de esgotos eficiente para evitar a proliferação de 

doenças e de contaminação da água que está sendo consumida. 

Para muitos, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos não se enquadram em 

saneamento básico. Entretanto, eles são fundamentais para se manter um ambiente saudável. 

É essencial que exista em toda cidade um programa de coleta, tratamento e destinação 

adequada do lixo produzido pela população, bem como os lixos encontrados nas vias públicas. 

É comum que muitas cidades não tenham um programa eficaz de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. Todavia, é um item importantíssimo do saneamento básico, pois o 

sistema de drenagem evita, por exemplo, as enchentes e alagamentos, que são responsáveis 

pela transmissão de inúmeras doenças, como a leptospirose. 

Sendo assim o saneamento básico tem um objetivo principal: promover a saúde da 

população. 

Quando nos preocupamos com a qualidade da água que é distribuída, com o tratamento 

correto do esgoto e o manejo adequado do lixo e das águas pluviais, estamos evitando a 

proliferação de diversas doenças, garantindo, assim, uma melhor qualidade de vida. 
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Além de garantir uma melhoria na condição de vida da população, o saneamento básico 

de qualidade ajuda indiretamente o meio ambiente. Ao dar um destino adequado ao esgoto e 

aos resíduos sólidos, evitamos a poluição de rios e lagos, por exemplo. 

É importante destacar que todas as cidades devem garantir a universalização do acesso 

ao saneamento básico, ou seja, devem levar esses serviços a todas as residências. Entretanto, 

ainda muitas localidades no país não têm acesso a esses serviços tão importantes, sendo 

fundamentais investimentos nessa área. 

Portanto, é muito importante cobrarmos dos políticos de nossa cidade políticas públicas 

que privilegiem o saneamento básico, pois ele está diretamente ligado aos hábitos saudáveis e 

a nossa saúde. 

 

Autora: Vanessa dos santos 

 adaptação professor Itamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ SABIA QUE... 

APENAS  

18% 
DO ESGOTO DA CIDADE 

DE DIADEMA É 

DEVIDAMENTE 

TRATADA? 
FONTE INSTITUTO TRATA BRASIL 

VOCÊ SABIA QUE... 

 23% 
DA ÁGUA DISTRIBUÍDA 

EM DIADEMA É 

PERDIDA EM 

VAZAMENTOS? 

 
FONTE INSTITUTO TRATA BRASIL 

 

VOCÊ SABIA QUE... 

EM 2019 A PREFEITURA DE DIADEMA TIROU DAS RUAS DA 

CIDADE MAIS DE  

 10 MIL TONELADAS 
DE ENTULHO? 

 

FONTE: abcdoabc.com.br/diadema/noticia/cara-limpa-recolhe-mais-10-mil-toneladas-entulho 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

Educação física 

Coloque a data no seu caderno, a matéria Educação Física e o nome do professor Evanir, depois 

copiem os grupos de alimentos para futuras consultas. 

Semana 1: Conhecer os grupos de alimentos. 

O objetivo desta atividade é começarmos a conhecer melhor os grupos alimentares e 
quais são, para que nas próximas atividades possamos aprender a utilizá-los e montar refeições 
balanceadas em nossa vida diária para podermos melhor nossa saúde e nossa vida com uma 
alimentação equilibrada e exercícios físicos.                 

Nesse momento pelo qual estamos passando precisamos ter nosso sistema imunológico 
forte para não contrairmos nenhum tipo de doença e principalmente os resfriados e gripes que 
nos acometem quando estamos fracos, por isso atividade proposta é de como ter uma 
alimentação saudável, para isso precisamos saber quais são os grupos de alimentos e como 
devemos usá-los e a quantidade, nesse caso será o de porções que aprenderemos o que é nas 
próximas atividades, de maneira a deixarem-nos fortes e saudáveis, existem 8 grupos de 
alimentos a saber: 

Grupo 1: Carboidratos (6 porções dia); representa a base da pirâmide, as principais fontes 
de carboidrato são: arroz, pão, batata, massa, mandioca, cereais, etc. 

Grupo 2: Verduras e Legumes (3 porções dia); está acima da base da pirâmide, alguns 
alimentos deste grupo são: brócolis, couve, repolho, abobrinha, etc. 

Grupo 3: Frutas (3 porções dia); estão ao lado das verduras e legumes, alguns exemplos 
de frutas são: abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola, etc. 

Grupo 4: Leite e derivados (3 porções dia); localizado na parte intermediária da pirâmide, 
os principais alimentos deste grupo são: queijo, leite, iogurtes, etc. 

Grupo 5: Carnes e Ovos (1 porção dia); este grupo está na parte intermediária da pirâmide 
e representa a fonte de proteína de origem animal, os principais alimentos deste grupo são: 
peixe, frango, carne, ovos, etc. 

Grupo 6: Leguminosas e oleaginosas (1 porção dia); representam as fontes de proteína 
vegetal e são fontes de fibras, compõem esse grupo: feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas 
etc. 

Grupo 7: Óleos e Gorduras (1 porção dia); devem ter o consumo controlado, são alimentos 
desse grupo: azeite, manteiga, óleo de soja, etc. 

Grupo 8: Açúcares e Doces (1 porção dia); devem ter o consumo moderado, os alimentos 
que compõem esse grupo são: açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, etc.  
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Fonte: https://www.todamateria.com.br/piramide-alimentar/ acesso: 25/03/2020 20:00h 

 

Arte  

Objetivo:  

 Introdução à teoria das cores 

 Cores Primárias (Azul, Amarelo e Vermelho) 

Contextualização:  

 Desenvolver a criatividade e coordenação motora. 

 Conhecer a teoria das cores. 

 Observar o efeito das cores. 

Atividade com materiais de fácil acesso e a facilidade para que possa ser desenvolvida sem 

a necessidade da utilização de internet ou impressora. 

Proposta: 

Suporte: “Deve ser feito preferencialmente”: Folha Sulfite tamanho A3 (42 x 29,7centimetros) 

ou qualquer papel branco próximo a este formato. 

Materiais: Lápis ou lapiseira simples, borracha, lápis de cor.  
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Opcionais: Giz de cera, caneta hidrocor ”canetinha”, folhas coloridas para colagem, tinta ou 

qualquer pigmento nas cores citadas. 

Observação: Utilize a criatividade caso queira misture os materiais só não se esqueça das cores 

e do desenho proposto. 

Instruções: 

1. Com o lápis ou lapiseira simples desenhe na folha o lugar de dentro da sua casa que 

você mais gosta (cenário) ou olhe para a sua janela e desenhe o que enxerga 

(paisagem). 

 

2.  Colorir utilizando somente Cores Primárias (Azul, Amarelo e Vermelho), ocupando 

toda a folha. 

 

3. Contorne o cinza do lápis ou lapiseira com as cores primárias. 

 

4. Não deixar nenhum branco na folha. 
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