
EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA

ATIVIDADES 5º. ANO – SEMANA DE 27 A 31 DE ABRIL 

PORTUGUÊS

✓ Objetivo: Apresentar o texto. Incentivar a leitura, interpretação e a reflexão dos fatos em ordem

cronológica. Aguçar o potencial cognitivo e criativo dos alunos . 

O DIA EM QUE UMA GATA SALVOU MINHA VIDA

Minha vida foi salva por uma gata.

          Dizem que a gente não consegue se lembrar direito das coisas de

nossa infância.  Mas,  mesmo agora,  tanto  tempo depois,  fecho os  olhos e

consigo ver a cena inteirinha, como se ela tivesse terminado de acontecer.

          O rato correndo pela casa, a baba branca descendo pelo focinho, minha

mãe com a vassoura levantada perseguindo o bicho, eu sentada em cima da mesa. Depois, o

rato deslizando pela mesa e chegando bem pertinho de mim. Meu grito de medo, o berro de

minha mãe e o pulo da gata. 

          Mimi agarrou o rato quando ele estava quase tocando meus pés (eu tinha me levantado e

estava gritando e pulando sobre a mesa quando ela conseguiu prender o bicho). Mamãe correu e

me abraçou, beijou minhas bochechas e despencou no sofá, exausta, assustada e aliviada. (...)

          Depois que passou o susto e olhamos para a sala inteirinha desarrumada, com os livros da

estante jogados no chão, os enfeites da mesinha de centro espalhados no tapete, duas vassouras

ao lado do piano e mamãe (que era muito elegante) completamente descabelada, desatamos a

dar gargalhadas e tivemos que ir até a cozinha tomar água com açúcar para conseguir voltar ao

normal. (...)

          O que meus pais  custaram muito  a  me contar  é  que a  baba do focinho do rato

provavelmente indicasse que estava muito doente e, se eu tivesse levado uma mordida, a coisa

poderia ter complicado bastante.

          É por isso que eu sempre digo que devo a vida a uma gata. 

(Heloísa Prieto)

ATIVIDADE 1 - Copie as questões no caderno, assinale com um X a frase correta

para cada questão:

A) A história é narrada pelo:

(   ) Narrador- observador
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(   ) Narrador-personagem

B) Quem conta a história?

(    ) A dona da gata depois de adulta

(    ) A dona da gata quando era criança

(    ) A mãe da menina

C) Quando a história aconteceu?

(    ) Há pouco tempo   

(    ) Há muito tempo

D) Que personagens participam da história?

(    ) A Gata, o rato, a mãe e o pai

(    ) A Mãe, a menina, a gata e o rato

(    ) Pai, o gato, a vó e o irmão 

E) Qual foi o principal acontecimento da história?

(    ) A menina gritar, o rato se assustar e fugir

(    ) A mãe e a menina irem tomar água com açúcar na cozinha

(    ) A gata ter salvado a menina, agarrando o rato doente antes que ele a atacasse

F) Como terminou a história?

(    ) A menina cresceu e nunca mais teve uma gata como Mimi

(    ) A gata teve dor de barriga

(    ) Mãe e filha se abraçaram aliviadas com a morte do rato

G) Que informação os pais demoraram a contar para a menina?

(    ) Que o rato era de mentirinha e foi tudo brincadeira

(    ) Que um rato com baba no focinho pode ser muito perigoso

(    ) Que o rato tinha baba no focinho porque tinha tomado leite
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ATIVIDADE  2 -Faça  uma  sequência  em  quadrinhos  em  seu  caderno,

representando a história  que você leu.  Use a quantidade de quadrinhos que

achar necessários. Não esqueça de colori-los. Capriche!!! 

 

ATIVIDADE  3 -  Escreva  o  que  aconteceu  em  cada  quadrinho  que  você
desenhou. Assim você também reaizará um resumo do texto:

O dia em que

uma gata

salvou minha

vida
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ATIVIDADE 4 -      Produção de Texto:     

Como a história de Heloísa Pietro ficaria se fosse contada pela gatinha

Mimi?

Mude o título para “O dia em que eu salvei a vida de minha dona”. Comece

assim:

          “Tem gente que acha que o cachorro é o melhor amigo do homem. Eu sou uma gata e sou

a melhor amiga de minha dona. Pude provar isso outro dia.

          Naquela  manhã,  tudo  parecia  tranquilo...”  (continue)  NÃO ESQUEÇA DE USAR

PARÁGRAFOS E PONTUAÇÕES.

MATEMÁTICA

Objetivo: 

 Compreender o uso das operações para resolver situações problemas.

 Entender o valor posicional dos algarismos com o auxílio do quadro de valor de lugar

ATIVIDADE 5 - Pensando no texto da atividade de português, responda as
situações problemas a seguir no caderno:

a) Após toda a confusão com o rato e ter sido salva pela gata Mimi, mãe e filha foram verificar
todos  os  utensílios  que  haviam  se  quebrado  e  fizeram uma  lista  do  que  precisavam
comprar e consertar. Observe a lista com a pesquisa de preço dos produtos já atualizados
para o valor de hoje em dia e responda as questões a seguir:

Produto Valor
Vassoura 10,00
Enfeites 15,00
Vaso 60,00
Televisão R$500,00
Piano R$1200,00

b)  Sabendo  que  mamãe  comprou  uma  vassoura,  três  enfeites  e  dois  vasos,  quanto  ela
gastou?

c) Mamãe viu uma televisão nova por R$1.200,00. Você acha que vale mais a pena consertar
a velha ou comprar uma nova? Por quê?
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d) Mamãe dividiu o pagamento do conserto do piano em três vezes. Quanto ela pagou em
cada vez?

e) O cano da pia também quebrou durante a tentativa de matar o rato, mas ninguém 
percebeu. Dele estava gotejando água limpa todos os dias, desperdiçando com isso 38 litros de 
água por dia. Quantos litros de água foram desperdiçados em todo o mês de março?

f) Na confusão para pegar o rato, mamãe derrubou 16 caixas que tinham 40 fósforos em 
cada. Quantos fósforos ficaram espalhados pela cozinha?

g) Para pagar parte os consertos e utensílios novos, mamãe gastou R$32,00 reais na 
segunda, na terça gastou o triplo (três vezes) dessa quantidade, e na sexta foi o quíntuplo (cinco 
vezes). Quanto mamãe gastou nessa semana?

h) No aniversário da menina sua mãe encomendou 15 doces para cada convidado, e foram 
186 convidados. Quantos doces a mãe encomendou?

i) A garota tinha 25 sacos de pirulito com 50 pirulitos cada saco, e distribuiu 634 entre os 
colegas que vieram na festa, guardando o restante. Quantos pirulitos ela tinha e quantos 
restaram?

ATIVIDADE 6 - Copie em seu caderno o QVL (quadro de valor de lugar ou quadro
de ordens e classes), coloque nele o número 6196423578 e depois responda as
questões:

a) O número 6196423578 tem quantas ordens:
b) O número 6196423578 tem quantas classes:
c) Quanto vale o algarismo 9:
d) Quanto vale o algarismo 3:
e) Qual algarismo está na 6ª ordem:
f) Qual algarismo está na 1 ordem:
g) Quais algarismos estão na 2ª classe:
h) Quais algarismos estão na 4ª classe:
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i) Que algarismo ocupa a ordem de dezena de milhão:
j) Que algarismo ocupa a ordem de centena simples:

ATIVIDADE 7 - Decomponha os números de acordo com o modelo:

a) 321.684 = 3 centenas de milhar + 2 dezenas de milhar +1 unidade de milhar + 6
centenas + 8 dezenas + 4 unidades.

b) 2.934 =

c) 483.572 =

d) 6.754 =

ATIVIDADE 8 - DESAFIO

Siga as pistas e descubra o numeral correspondente. 

a. É um número com 6 algarismos.

b. O algarismo da 1º.  ordem é o 5.

c. O algarismo da 6º.  ordem é o dobro de 2.

d. O algarismo das centenas é igual a 3 – 2.

e. As 2º. e 4º. ordens têm o 8 e 3.

f. O algarismo da 5º. ordem é a soma das 6a e 4a ordens.

O numeral do desafio é: _________________

CIÊNCIAS

Dando  continuidade  as  atividades  propostas,  abordaremos  na  disciplina  de  Ciências  a
importância do Sistema Digestório (ou Digestivo) e como ele é constituído.
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Objetivo:  Identificar  por  meio  do  texto  e  imagem  explicativa,  como  se  dá  o  esquema  de
apresentação de parte do sistema digestório.

Os seres humanos, para manterem as atividades do organismo em bom funcionamento,

precisam captar os nutrientes necessários para construir novos tecidos e fazer manutenção dos

tecidos  danificados,  necessitam  de  extrair  energias  vindas  da  ingestão  de  alimentos.   A

transformação  dos  alimentos  em  compostos  mais  simples,  utilizáveis  e  absorvíveis  pelo

organismo é denominado Digestão.

 Observe com atenção a imagem a seguir:

A  digestão inicia-se na boca. Nela, os alimentos são triturados pelos dentes e, com o

auxílio da língua, são misturados á saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Durante a

mastigação,  forma-se  uma  massa  úmida  e  mole  de  alimentos  que  recebe  o  nome  de  bolo

alimentar.

Depois da mastigação, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe, em seguida, o

bolo alimentar é enviado para o esôfago por meio de movimentos realizados pelos músculos da

faringe.  O  esôfago é  um  tubo  que  conduz  o  bolo  alimentar  até  o  estômago  por  meio  de

movimentos involuntários.
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Quando chega ao  estômago,  o bolo alimentar é misturado ao suco gástrico, formando

uma pasta chamada quimo que segue para o  intestino delgado,  lá o alimento parcialmente

digerido é misturado a outras substâncias digestivas.

A  parte  do  alimento  digerido  que  não  é  absorvida  pelo  intestino  delgado  vai  para  o

intestino grosso,  onde  ocorre  a  etapa  final  da  absorção  das  substâncias.  Esse  órgão  é

responsável, principalmente, pela absorção de água e sais minerais, formando as fezes. Após

passar pelo intestino grosso, as fezes seguem pelo reto e são eliminadas pelo ânus.

 ATIVIDADE 9:

Objetivo: Identificar o esquema do processo digestório e reconhecer conceitos
básicos de seu funcionamento.

A) Complete no caderno o esquema a seguir com as estruturas envolvidas no caminho dos 
alimentos.

Boca → Faringe→

B) Qual a importância dos dentes para a digestão dos alimentos?

C) O que acontece com os alimentos logo após a mastigação?

D) De acordo com o texto explique no seu caderno o que é ‘’Digestão’’ e qual sua importância.

HISTÓRIA

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E A FORMAÇÕES  URBANAS

Objetivos  •  Comparar  o  processo  de  urbanização  entre  as  nações  desenvolvidas  e  as
subdesenvolvidas. 
• Classificar os principais problemas ambientais provenientes da urbanização.

Leia o texto abaixo

“A maneira como nos organizamos socialmente influencia na maneira em que vivemos?”

As  primeiras  cidades  surgiram,  na  sua  maioria,  de  forma espontânea  e  desordenada,
geralmente,  em pontos  de paradas,  como no caso de tropeiros,  no  passado,  ou  a  partir  de
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eventos religiosos, como o surgimento de igrejas e a partir delas, foram se  “agrupando” as casas,
os pontos de comércio, escolas, etc.

Fatores como a proximidade de rios e campos cultiváveis também influenciaram nesse
processo de urbanização. 

A crise no campo gerou a busca por emprego, estabilidade e   qualidade de vida , levou o
homem a viver em cidades, criando nelas um  alto índice populacional.

Daí vermos hoje algumas cidades cheias e muito povoadas, com bairros e casas muito
próximas e “aglomerados” populacionais.

Habitamos  em  casas  com  muitas  pessoas,  em  bairros  com  muitas  casas,  pontos
comerciais, mercado, padaria, farmácia...
Buscamos, naturalmente, estar em grandes  grupos de pessoas.

 ATIVIDADE 10 - Pensando na nossa situação atual, onde por questões de saúde
somos orientados a evitar  contato social,  reflita e responda:

A) A partir desta pandemia de covid19, você acredita que as pessoas vão
mudar sua forma de habitar, nas grandes cidades?

B) Como poderíamos pensar as cidades superpovoadas, como Diadema, São Paulo, São 
Bernardo, sem deixar de atender as necessidades das pessoas, como mercados, farmácias, etc?

C) Você acredita que a volta do homem ao campo, como no princípio das formações sociais, 
pode ser uma alternativa ao momento que estamos atravessando?

GEOGRAFIA

Objetivo: Conhecer a história das constelações, localizar duas das principais constelações no céu
noturno.

Conhecendo um pouco sobre as constelações

Praticamente  todos  os  povos  da  Terra  deram nomes e  inventaram histórias  sobre  as

estrelas. Às vezes essas lendas falavam sobre grupos de estrelas que recordavam algo familiar.

Pessoas de diferentes lugares, que viveram em diferentes épocas, muitas vezes escolhiam um

mesmo grupo  de  estrelas  para  contar  uma história,  sua  própria  história.  Assim  surgiram às

constelações. Mais que um mero depositório de lendas, as figuras no céu ajudavam os povos

antigos em suas atividades agrícolas e de navegação pelos mares e oceanos.
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 Havia  dois  sistemas,  o  zodiacal,  relacionado  à  agricultura,  e  o  equatorial,  ligado  à

navegação. Para determinar o início das estações (e a melhor época do ano para o plantio e a

colheita) eram utilizadas as constelações do sistema zodiacal (que são os signos). 

Os nomes das constelações eram associados à mitologia de cada civilização.  Era um

modo eficiente de transmitir as descrições do céu de geração em geração, mas também uma

série  de  superstições  usadas  para  explicar  tudo  aquilo  que  não  se  conseguia  entender

racionalmente.

ATIVIDADE 11 - Responda em seu caderno

A) Para que as constelações são usadas?

b) As constelações influenciam na agricultura? Porque? 

c) Você já localizou alguma constelação no céu? Se Sim qual (is)?

ATIVIDADE 12 - Atividade prática

Observe o céu noturno, em um dia que ele não esteja encoberto.

Tente localizar a Constelação do Cruzeiro do Sul, comece localizando as famosas

Três Marias.

                                                                  

Você conseguiu localizar?

Fonte: www.oba.com.br ,  www.portaldoprofessor.mec.gov.br / www.estudopratico.com.br

http://www.oba.com.br/
http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivos:

- Estimular que os alunos, neste momento crítico pelo qual passamos, percebam a necessidade
de se manterem ativos evitando o sedentarismo;

- Estimular a melhoria da consciência corporal;

- Aprimorar a capacidade de atenção;

- Aperfeiçoar a compreensão de comandas escritas.

ATIVIDADE  13 -  Observe  as  imagens  abaixo  e  repare  que  muitos  destes
exercícios realizamos em nossas aulas na quadra. Escolha um espaço em sua
casa e realize cada movimento sempre contando devagar até 20 (segundos). 

ATIVIDADE  14 - Agora  que  seu  corpo  está  preparado,  vamos  a  algumas
perguntas!!! 

a) De acordo com as explicações em nossas aulas, como chamamos este
tipo de exercício das figuras acima?

b) Nestes exercícios é comum sentirmos uma  certa “dorzinha”. Por qual motivo será que
sentimos esta dor? Explique com suas palavras.
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c)  Relembre algum outro exercício que realizamos em aula, assim como estes, mas que
não está no desenho acima. Agora faça o desenho deste movimento, escreva com
suas palavras como ele é feito e realize-o.

ATIVIDADE 15 - Vamos realizar agora um jogo chamado “Descubra o objeto”:

O jogo será realizado em dois formatos:

a) -Todos os participantes  escolhem um local da casa para se reunirem;
- Todos deverão observar todos os objetos do local;
- Uma pessoa deverá ser vendada e um outro participante deverá escolher um objeto daquele
cômodo e colocar na mão da pessoa vendada;
- Esta pessoa através do tato deverá descobrir qual é o objeto.

b) Todos os participantes escolhem um local da casa para se reunirem;
- Todos deverão observar todos os objetos do local;
-  Uma pessoa deverá ser vendada e um outro participante deverá retirar  um objeto daquele
cômodo para que a pessoa vendada descubra qual item está faltando.

A pessoa que adivinhar  o  objeto  escolherá sempre algum outro  participante  para “pagar  um
castigo” que deverá ser algum exercício físico (EX: polichinelo, flexão de braços, abdominais,
etc).

Observação: 

Faça um placar de pontuação dos participantes;

 ATIVIDADE 16 - Registre com suas palavras como foi a brincadeira.

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-
dia- a-dia/

ARTES

ASSUNTO: História em quadrinhos 

OBJETIVO: Conhecer   a origem das histórias em quadrinhos.

CONTEXTO: Nossa última atividade foi sobre os balões de diálogo, presentes nas histórias em
quadrinhos. Vamos agora conhecer um pouco sobre a origem dos quadrinhos.

QUADRO A QUADRO

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/
https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/
https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/
https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/
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YELLOW KID, PERSONAGEM CRIADO PELO ARTISTA, RICHAR OUTCAULT.

          O artista norte-americano Richard Outcault é considerado o autor da primeira história em

quadrinhos no modelo em que a conhecemos atualmente. Em 1895, Outcault criou uma narrativa

em que sua personagem, Yellow Kid, tem suas ações divididas em quadros e se comunica com

as outras personagens por balões de texto.

            Essas histórias em quadrinhos se popularizaram ao longo do século 20. A partir da

década de 1930, apareceram as primeiras histórias de heróis e super-heróis. 

            Uma das personagens mais surpreendentes surgidas naquela década é o Superman

(Super-Homem), criada pela dupla de quadrinistas Jerry Siegel  e Joe Shuster.  Suas histórias

apresentavam elementos  de outros  heróis  da  época,  como a identidade secreta  e  o  uso de

uniforme, A diferença do Superman em relação aos outros heróis é que ele era um ser de outro

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://comicsalliance.com/tribute-richard-outcault/&psig=AOvVaw1Lj3aOSLHJKNy6mxE5ypqB&ust=1587847422438000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCd3PH2gekCFQAAAAAdAAAAABAh
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planeta,  dotado  de  poderes  extraordinários.  A  publicação  de  suas  aventuras  em quadrinhos

começou oficialmente em 1938, inaugurando um novo gênero: os quadrinhos de super-heróis.

CAPA DA PRIMEIRA HISTÓRIA EM QUADRINHOS DO SUPERMAN, DE JOE SHUSTER E
JERRY SIEGEL, 1938.

ATIVIDADE 17 -  História em quadrinhos

a)  Você  conhece algum super-herói  ou  super-heroína? Tem algum preferido?
Escreva o nome e as características desta personagem.

b) Agora crie um personagem com super poderes. Não se esqueça de dar um nome, fazer a
ilustração e listar o que ele é capaz de fazer.

Bom trabalho!

Para saber mais 

● Acesse os vídeos “História das Histórias em Quadrinhos “Episódio 1 e 2.

https://youtu.be/Sm5FX0YbaZs

https://youtu.be/xg26uON6vOQ

● Leia  “Quem Inventou  as histórias em quadrinhos?”

https://www.google.com.br/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA1c6CqYHpAhVkA

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA1c6CqYHpAhVkA9QKHS1CCp4QFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsuper.abril.com.br%2Fmundo-estranho%2Fquem-inventou-as-historias-em-quadrinhos%2F&usg=AOvVaw27FMsBaL1yyVPtsgx2FLZ3
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA1c6CqYHpAhVkA9QKHS1CCp4QFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsuper.abril.com.br%2Fmundo-estranho%2Fquem-inventou-as-historias-em-quadrinhos%2F&usg=AOvVaw27FMsBaL1yyVPtsgx2FLZ3
https://youtu.be/xg26uON6vOQ
https://youtu.be/Sm5FX0YbaZs
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.omelete.com.br/quadrinhos/superman-80-anos-10-capas-mais-iconicas-do-heroi&psig=AOvVaw3C4Y8WGIDeCfYb4_MyaV36&ust=1587849100137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC4gYP9gekCFQAAAAAdAAAAABAD
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9QKHS1CCp4QFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsuper.abril.com.br%2Fmundo-estranho
%2Fquem-inventou-as-historias-em-quadrinhos%2F&usg=AOvVaw27FMsBaL1yyVPtsgx2FLZ3

Fontes: 

-Novo Pitanguá Arte, 5º Ano, Editora Moderna,SP, 2017.

-Revista digital Super Interessante:

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-inventou-as-historias-em-quadrinhos/

-Página do Sesc Jundiaí no You Tube 

 História das Histórias em Quadrinhos Episódio 1 e 2.

https://youtu.be/Sm5FX0YbaZs

https://youtu.be/xg26uON6vOQ

Chegamos ao fim da nossa terceira semana de atividades a distância. Parabéns! Nos vemos novamente
na próxima quarta. 

https://youtu.be/Sm5FX0YbaZs
https://youtu.be/xg26uON6vOQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA1c6CqYHpAhVkA9QKHS1CCp4QFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsuper.abril.com.br%2Fmundo-estranho%2Fquem-inventou-as-historias-em-quadrinhos%2F&usg=AOvVaw27FMsBaL1yyVPtsgx2FLZ3
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA1c6CqYHpAhVkA9QKHS1CCp4QFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsuper.abril.com.br%2Fmundo-estranho%2Fquem-inventou-as-historias-em-quadrinhos%2F&usg=AOvVaw27FMsBaL1yyVPtsgx2FLZ3

