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LÍNGUA PORTUGUESA 
✓ Objetivo: 

Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com crescente 

autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a possibilitar a 

compreensão do texto.  

Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que aparecem no texto.    

Identificar aspectos lexicais, fonológicos, prosódicos, morfossintáticos e semânticos 

específicos do discurso oral (hesitações, repetições, digressões, ênfases, correções, 

marcadores conversacionais, pausas etc.). 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares e 

contextuais e palavras de uso frequente com correspondências irregulares. 

✓ Contextualização: 
 
  A crônica é um gênero textual cuja temática aborda assuntos vinculados 
ao cotidiano das cidades. Os textos narram situações de forma criativa, com marcas de 
humor e uma linguagem informal, ou seja, como se fosse um jeito de falar entre amigos. 

 
✓ Atividades: 
 
Atividade 1-  Leitura da crônica 
Atividade 2 -  Leitura e revisão do conceito sobre crônica. Registrar no caderno as 
perguntas sobre o texto 
Atividade 3 – Ortografia: os diferentes significados das palavras POR e QUE 
 

Crônica: O amor de Tumitinha era pouco e se acabou 

    Você também deve ter alguma palavra que aprendeu na infância, 

achava que tinha um certo significado e aquilo ficou impregnado na sua cabeça para 

sempre. Só anos depois veio a descobrir que a palavra não era bem àquela e nem 

significava aquilo. Um exemplo clássico é a frase [...] HOJE É DOMINGO, PÉ DE 

CACHIMBO. Na verdade, não é PÉ DE CACHIMBO, mas sim PEDE (do verbo pedir) 

CACHIMBO. Ou seja, PEDE paz, tranquilidade, moleza [...]. E a gente sempre a imaginar 

um pé de cachimbo no quintal, todo florido, com cachimbos pendurados, soltando fumaça. 

E, assim, existem várias palavras. Por exemplo: [...]TUMITINHA- todo mundo conhece a 

música "Ciranda, Cirandinha". Uma amiga minha me confessou que, durante anos e anos, 

entendia um verso completamente diferente. Quando a letra fala "O AMOR QUE TU ME 

TINHAS ERA POUCO E SE ACABOU", ela achava que era "O AMOR DE TUMITINHA 

ERA POUCO E SE ACABOU”. Tumitinha era um menino, coitado. Ficava com dó do 

Tumitinha toda vez que cantava a música, porque o amor dele tinha se acabado. E mais, 

achava que o Tumitinha era japonesinho. Devia se chamar, na verdade, Tumita. Quando 

ela descobriu que Tumitinha não existia, sofreu muito. " 

 Mario Prata. 100 crônicas. São Paulo: Cartaz, 1997. 



 

Relembrando: O que é uma crônica? 

 

• É um gênero textual cuja temática aborda assuntos vinculados ao cotidiano das 
cidades. Os textos narram situações de forma criativa, com marcas de humor e 
uma linguagem informal, ou seja, como se fosse um jeito de falar entre amigos. 

 
1) Responda às questões abaixo: 

 
 

a) Qual o assunto da crônica? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) Você também já entendeu mal alguma palavra ou expressão? Qual? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Quais foram as duas confusões com as palavras que o autor citou no texto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d) Você se lembra de ter criado um significado só seu para alguma palavra conhecida? 

Ou já ouviu alguma história de alguém que tenha confundido o som de uma palavra? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ortografia 
 
Leia as frases e copie essa explicação no caderno: 
 
1 . POR QUE você foi embora?    3. Você gritou comigo POR QUÊ? 
 
2. PORQUE precisei ir ao médico.         4. Não sei o PORQUÊ de tanta 
choradeira. 
 
 
Em cada frase as palavras POR e QUE estão escritas de formas diferentes. Cada forma 
tem um significado diferentes. 
 
Na frase 1 significa por qual motivo, razão e geralmente é usado no início de uma 
pergunta. 
 



Na frase 2 significa a introdução de uma explicação ou a causa de algo. Em geral é usada 
no início de uma resposta. 
 
Na frase 3 também significa por qual motivo ou razão, mas geralmente é escrita dessa 
forma no final de frases interrogativas. 
 
Na frase 4 a palavra porquê é sinônimo de motivo ou razão e a palavra vem acompanhada 
pelo artigo o. Por exemplo: Eu não sei o porquê da tristeza dela. 
 

• Agora reescreva as frases abaixo completando com por que, porque, por quê ou 
porquê. 

 

a) Você briga com o seu irmão, _____________? 

b) Explique para sua professora ____________não fez a tarefa. 

c) ______________você fez a lição de matemática pela metade? 

d) Precisa estudar mais, ______________assim ficará mais inteligente. 

e) Ninguém entendeu o_____________de tantas tarefas. 

• Crie 4 frases no caderno utilizando as diferentes formas de escrever as palavras 

POR e QUE. 
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✓ Objetivo: 

Apresentar o texto Crônica, 

Incentivar a leitura, interpretação e a reflexão linguística  

Identificar as características da Crônica. 

 

✓ Contextualização 

Como em sala de aula, o aluno realizará a leitura do texto, fará atividade de interpretação, 

produção textual e ortografia. 

 

✓ Atividades  

Texto para leitura 

Atividade 1- Interpretação de acordo com a leitura do texto “ A velha contrabandista” 

Atividade 2 – Ortografia: Uso de  Mal ou Mau 

Atividade 3 - Produção de Crônica humorística.  

 

 



      2-   LEIA A CRÔNICA ABAIXO E EM SEGUIDA RESPONDA AS PERGUNTAS NO CADERNO:  

 



       

                           

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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1-  ORTOGRAFIA QUANDO USAR :  MAL OU MAU  

 

 

 

           

                                3-  FAÇA SUA CRÔNICA : ( NO CADERNO) 

AO LER CRÔNICAS, VOCÊ CONHECE A VISÃO DE MUNDO DAQUELA PESSOA QUE 

ESCREVEU O TEXTO. TÃO INTERESSANTE QUANTO ISSO É VOCÊ   MESMO TENTAR 

ENCONTRAR A SUA FORMA DE VER E QUESTIONAR O MUNDO AO SEU REDOR. COMO? 

ESCREVENDO SUA PRÓPRIA CRÔNICA.   VAMOS LÁ? 

VOCÊ DEVERÁ, ALÉM DE OBSERVAR MAIS ATENTAMENTE AS PESSOAS E 

SITUAÇÕES QUE FAZEM PARTE DO SEU DIA- A- DIA, VOCÊ ESTARÁ EXERCITANDO SUA 

REDAÇÃO AO TENTAR CONSTRUIR TEXTOS CLAROS E, AO MESMO TEMPO CRIATIVOS. 

QUE TAL PRODUZIR UMA CRÔNICA HUMORÍSTICA? PARA ISSO VOCÊ PRECISARÁ 

APRESENTAR FATOS DO COTIDIANO( DO SEU DIA-A-DIA) , FAZENDO O LEITOR SE DIVERTIR.   

LEMBRE-SE QUE TODO TEXTO DEVE TER TÍTULO, INÍCIO, MEIO E FIM. 

( NÃO ESQUEÇA DOS PARÁGRAFOS E SINAIS DE PONTUAÇÃO). 
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MATEMÁTICA 

Objetivo: Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar 
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal e dos 
sistema monetário. 

               Resolver e elaborar problemas de multiplicação com números 
naturais...utilizando estratégias diversas, como calculo por estimativas, mental e 
algoritmos. 

               Reconhecer, nomear, e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos... 
                Interpretar dados estatísticos apresentados em texto, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos com 
o objetivo de sintetizar conclusões 

 

Contextualização: Considerando que os alunos dos Anos iniciais do Ensino Fundamental 
estão em processo de alfabetização e sistematização de conhecimentos sobre a Língua 
Portuguesa propõe-se uma leitura cuidadosa em conjunto com questões de identificação 
de informações, interpretações e analise em articulação com a Matemática, fornecendo 
elementos para que os alunos avancem na leitura dos textos que envolvem 
conhecimentos matemáticos.  Por isso, as atividades propostas buscam a retomada, a 
ampliação e o aprofundamento de conhecimentos já construídos em anos anteriores,  

 
 
Atividade1 

1) Escreva o valor correspondente a: 

 

    = 

 

 

Continue... 

a) 50 notas de =_____________ 

b)   6 notas de =_____________ 

c)  50 notas de =____________ 

 



d) 80   notas de =_____________ 

 

e) 10 notas de                       =____________ 

 

f)   100 notas de =____________ 

 

2) Descubra a regra e complete cada sequência com os números que faltam.  

a) 2, 4, 6, 8, ___________________________________________________________20 

b) 3, 6, 9,_____________________________________________________________30 

c)  4, 8, 12,____________________________________________________________40 

d) 5, 10, 15,___________________________________________________________50 

e) 6,12, 18,____________________________________________________________60 

f) 7, 14, 21,___________________________________________________________ 70 

g) 8, 16, 24, ___________________________________________________________80 

h) 9, 18, 27,___________________________________________________________90 

i) 10, 20, 30,_________________________________________________________100 

 

3) Observe como a professora Jaqueline decompôs o número 374 523 usando o 

valor posicional. 

 

 

 

• Agora, faça como a professora Jaqueline e decomponha os números abaixo. 
 

a) 128=______________________________________________________________ 

b) 5 736=_____________________________________________________________ 

c) 792 120=___________________________________________________________ 

              __________________________________________________________ 

 

 

374523= 300 000 + 70 000 + 4 000 + 500 + 20 +3 



4) Rafael, Simone, Tatiane e Celso eram candidatos em uma eleição para prefeito 
de uma cidade, em 2016. Observe a tabela e o gráfico a seguir, que mostram a 
quantidade de votos que cada um recebeu, e faça o que se pede. 

 

Candidato Votos 

Rafael 570 008 

Simone 610 505 

Tatiane  390 879 

Celso 240 920 
Fonte: Responsável pela apuração 

 dos votos, 20 out. 2018 

 

 

                                                                                    Fonte: Responsável pela apuração dos votos, 20 out. 2018 

a) A que candidato corresponde a coluna azul do gráfico? E a coluna verde? E a 
coluna amarela? E a coluna vermelha?   
 
___________________________________________  
 

b) Complete o gráfico com o nome dos candidatos. 
 

c) Quantos votos esses candidatos receberam juntos, aproximadamente?________ 
 

6) O Secretário de Saúde está comprando kits para os profissionais de saúde 
trabalharem com segurança redobrada durante a pandemia da COVID19. Fez uma 
pesquisa e verificou que o preço mais barato são kits vindos da China. Será pago 
R$1,00 por kit. 

a) Quanto será pago por 10 kits? ____________________________ 

b) Quanto será pago por 800 kits? ___________________________ 

c) Quanto será pago por 1000 kits?__________________________ 

d) Quanto será pago por 789 384 000 kits?_____________________ 

 7) Sabendo que cada profissional de saúde trabalha em média 12 horas por 

plantão e que deve trocar a máscara a cada 2 horas. Quantas máscaras ele deve 

receber por plantão?  

Resposta;     Deve receber------------- máscaras por plantão. 

*Os valores apresentados nesta atividade são fictícios e não correspondem ao 
preço real. 

Curiosidade : Você sabe quais itens que fazem parte do kit de Equipamento de 

Proteção Individual  Hospitalar(EPI) ? 

#fique em casa – vamos ajudar quem cuida da gente 

0 200000 400000 600000 800000
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___________
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GEOGRAFIA 

Objetivo: Compreender a Dinâmica populacional brasileira mediante a análise de mapas 

e textos. Desenvolver a capacidade de interpretação relacionando a mudança de tempo 

com a modificação de espaço. Entender os motivos que promoveram os movimentos 

migratórios no Brasil entre 1950 a 2010 

Contextualização: Na primeira semana de atividade on-line aprendemos na disciplina de 
Geografia que “muitas pessoas migram ou seja saem do lugar de onde nasceram para 
viver em outro. Geralmente quem migra busca melhores condições de vida em outra 
região, estado ou munícipio.” Na segunda semana falamos sobre os imigrantes  - italianos, 
japoneses, alemães e outros – que chegaram no Brasil entre 1884 – 1939. 
Nessa semana iremos estudar os movimentos migratórios dentro do Brasil a partir de 1950 

até 2010.  

Atividade1. Observe o mapa e responda as questões  

   

Fonte: Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Integrar para não entregar. 
Politicas publicas e Amazônia. 2. Ed. Campinas: Papirus,1991. P 75 e 76 

 

Atividade 2. Leia o texto a seguir  

                                             Movimentos migratórios no Brasil  

              Até meados de 1970, a região Sudeste do Brasil, recebeu a maior quantidade 
de fluxos migratórios do país, principalmente o estado de São Paulo, pelo fato de fornecer 
maiores oportunidades de emprego em razão do processo de industrialização 
desenvolvido. 
             No entanto, nas últimas décadas, as regiões Centro-Oeste e Norte têm sido 
bastante atrativas para os migrantes, pois após a década de 1970 até aproximadamente 
1990, a paralisação econômica que atingiu (e ainda atinge) a indústria brasileira afetou 
negativamente o nível de emprego nas grandes cidades do Sudeste, gerando pouca 
procura de mão de obra, ocasionando a diminuição desses fluxos migratórios. Assim, as 

Brasil: fluxos migratórios (1950 a 1970) 

a) O que o mapa mostra?  

________________________________ 

b) Nesse período, qual região atraía mais 

migrantes? Por quê? 

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

c) De qual região os migrantes saíam? 

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________ 



regiões Norte e Centro-Oeste, que já captavam alguma parcela desse movimento, 
tornaram-se destinos da migração interna do Brasil. 

             As políticas públicas para a ocupação do oeste brasileiro foram determinantes 
para esse redirecionamento dos fluxos migratórios no Brasil. A construção de Brasília, os 
investimentos em infraestrutura (como construção de rodovia e hidrelétricas), novas 
fronteiras agrícolas, novas oportunidades de trabalho ligadas a agropecuária e ao 
extrativismo, entre outros fatores, contribuíram para essa nova distribuição. 

            De 1990 a 2010, o Sudeste e o Centro-Oeste continuaram captando boa parte dos 
migrantes brasileiros. As regiões ainda recebem muito mais gente do que perde. 
           O Sul e o Norte são regiões onde o volume de entrada e saída de migrantes é mais 
equilibrado.  
           A Região Nordeste tem recebido cada vez mais migrantes que retornam para lá, 
sendo a maioria proveniente do Sudeste - migração de retorno. Isso se deve à melhoria 
da infraestrutura nordestina.  Porém, continua sendo a região que mais perde população 
para as demais. 
 
Atividade 3. Para entender melhor o texto pesquise o que significa: 
 
- fluxo-migratório:_________________________________________________________ 
 
- industrialização: ________________________________________________________ 
 
- politicas públicas: _______________________________________________________ 
 
- infraestrutura: __________________________________________________________ 

- agropecuária: __________________________________________________________ 

- extrativismo: ___________________________________________________________ 

 

Atividade 4. Após entender melhor os termos acima, leia novamente o texto e depois 

responda as questões abaixo. 

a) Porque as migrações para o Sudeste diminuíram entre  1970 e 1990? 

_________________________________________________________________ 

 

b) Cite alguns fatores que contribuíram para o aumento do fluxo de migrações para o 

Centro-Oeste e o Norte do nosso país após 1970  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) Porque uma parte dos migrantes que haviam saído do Nordeste começam a 

retornar para lá a partir de 1990? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



Atividade 5. Leia com atenção a musica “Asa Branca” para responder à questão seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quais são os desafios da vida no Nordeste apresentados nas três primeiras 

estrofes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Na sua opinião o autor gostaria de ter saído da terra onde vivia? Qual esperança 

ele demonstra nas duas últimas estrofes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Pinte os estados da região Sudeste de cinza e os estados da região nordeste de 

verde. Depois trace setas para representar o fluxo de migração de retorno que 

ocorreu entre 1990 a 2010  

 

       Asa Branca 
 
Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
 
Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
Por falta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
 
Até mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
 
 

Hoje longe, muitas léguas 
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim voltar pro meu sertão 
 
Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu 
Meu coração 
 
Fonte: LyricFind 

Compositores: Humberto Teixeira / Luiz 

Gonzaga 

 

https://www.lyricfind.com/
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: Desenvolver raciocínio lógico e coordenação motora 

Contextualização  Olá queridos alunos!  

Segue a sugestão semanal de atividade nesses dias que vocês estarão em casa. 

Desliguem a televisão, deixem o computador e celular de lado e aproveitem esse momento 

em família, pois nada melhor do que se divertir com quem nós amamos. 

Vamos construir um jogo de pega varetas?  
 
Aproveite esse momento com seu filho e construam juntos esse jogo 🥰 

PARA CONSTRUIR ESSE JOGO, VOCÊ VAI PRECISAR DE: 
–25 palitos de churrasco (eles devem ter lados pontiagudos para o jogo funcionar 
melhor) 
Tinta guache nas cores amarela, azul, verde, vermelha e preta 

Pinte os palitos de churrasco com tinta guache nas seguintes quantidades: 

 
1 preta                              6 vermelhas 
6 amarelas                       6 azuis              6 verdes 

Como jogar? 

NÚMERO DE JOGADORES: 2 ou mais jogadores. 

 

OBJETIVO: Conquistar mais pontos recolhendo uma a uma varetas coloridas jogadas 
na mesa, sem mover as demais. 

 

JOGO: 
1- Tirar na sorte para decidir quem inicia o jogo. 
2- Segurar verticalmente as varetas, soltando-as sobre a mesa ou chão e dar início ao 
jogo. 
3- O jogador deverá levantar vareta por vareta sem mover nenhuma das outras, pois se 
movê-las, perderá o direito de continuar a jogar. 
4- Se isso acontecer, passará a vez a outro participante, que procederá da mesma 
maneira. 
5- A única vareta auxiliar, que pode ser utilizada para ajudar a mexer nas outras é a de 
cor preta. 
6- Terminado o jogo, cada um deve contar as suas varetas e verificar quantos pontos 
fez. 
7- Pontuação: 
Verde – 5                Azul – 10           Amarelo – 15        Vermelho – 20    Preto – 50 
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HISTÓRIA 

Objetivo:  

Conhecer com mais detalhe A vida no Engenho e sua estrutura. 

Identificar o trabalho escravo. 

Perceber a diferença entre a vida dos escravos e seus senhores. 

Contextualização: 

A criança como na rotina escolar deverá ler um texto para responder as questões.  De 

acordo com o que aprendeu, com seu repertório e com suas vivências dará seu parecer.  

 

ALUNOS E FAMILIARES... 

Nesta semana daremos continuidade ao conteúdo visto em nossa última aula, ainda não 

finalizaremos nesta aula.  Segue um texto que aborda o mesmo assunto,  A Era do 

Engenho ou também retratada como A Cana- de Açúcar, de uma forma mais detalhada. 

                                                                    Boa atividade!!!! 

 

Engenho de Açúcar no Brasil Colonial 

         O engenho de açúcar no Brasil colonial designa o local onde foi produzido o 

açúcar durante o período colonial. Ou seja, eram as fazendas que representavam a 

unidade de produção de açúcar. 

         Vale lembrar que os engenhos coloniais surgem no século XVI, quando tem início o 

segundo ciclo econômico do Brasil: o ciclo da cana-de-açúcar. 

 

            As primeiras mudas chegaram da Europa em meados do século XVI. Os 

portugueses, colonizadores das terras pertencentes ao Brasil, já possuíam técnicas de 

plantio na medida em que já cultivavam e produziam o produto em outras partes do 

mundo. 

 



Estrutura dos Engenhos Coloniais 

O engenho colonial era um grande complexo que apresentava uma estrutura básica, o 

qual era dividido em diversas partes, a saber: 

• Canavial: onde o açúcar era cultivado nas grandes extensões de terra denominadas de 

latifúndios. Ali começava o processo, ou seja, o plantio e a colheita do produto. 

• Moenda: local para moer ou esmagar o produto utilizado principalmente, pela tração 

animal, onde era esmagado o caule e extraído o caldo da cana. Podiam também ter 

moendas que utilizavam a energia proveniente da água (moinho) ou ainda ela força 

humana: dos próprios escravos. 

• Casa das Caldeiras: aquecimento do produto em tachos de cobre. 

• Casa das Fornalhas: uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos que 

aqueciam o produto e o transformavam em melaço de cana. 

• Casa de Purgar: local onde era refinado o açúcar e finalizado o processo. 

• Plantações: Além dos canaviais, havia as plantações de subsistência (hortas), em que 

eram cultivados outros tipos de produtos (frutas, verduras e legumes) destinados à 

alimentação da população. 

• Casa Grande: representava o centro do poder dos engenhos, sendo o local onde 

habitava os senhores do engenho (ricos proprietários de terras) e sua família. 

• Senzala: locais que abrigavam os escravos. Apresentam condições muito precárias, 

donde os escravos dormiam no chão de terra batida. Durante a noite, eles eram 

acorrentados para evitar a fuga. 

• Capela: erigida para representar a religiosidade dos habitantes do engenho, sobretudo, 

dos portugueses. Local onde ocorriam as missas e as principais manifestações católicas 

(batismo, casamento, etc.). Vale lembrar que os escravos muitas vezes, eram obrigados 

a participarem dos cultos. 

• Casas de Trabalhadores Livres: pequenas e simples habitações onde viviam outros 

trabalhadores do engenho que não eram escravos, geralmente os fazendeiros que não 

possuíam recursos. 

• Curral: local que abrigava os animais usados nos engenhos, seja para o transporte 

(produtos e pessoas), nas moedas de tração animal ou para alimentação da população. 

O Trabalho dos Escravos nos Engenhos 

       Os escravos representavam a principal mão de obra do trabalho nos engenhos 

açucareiros (cerca de 80%) e não recebiam salários. 

       Além de trabalharem longas jornadas, viviam em péssimas condições, vestiam trapos, 

eram açoitados pelos capatazes e ainda, comiam o resto da comida. Trabalhavam tanto 



na produção da cana, como nas casas senhorias, fazendo o trabalho de cozinheiras, 

faxineiras, amas de leite, etc. 

         Alguns trabalhadores livres que recebiam salários, trabalhavam nos engenhos, por 

exemplo, o feitor, capatazes, ferreiros, carpinteiros, mestre do açúcar e lavradores da 

terra. 

 

RESPONDA: 

1-Converse com sua família sobre o modo de vida dos escravos e o modo de vida dos 

senhores de engenho. Escreva as diferenças entre os dois. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2-De acordo com o texto numere os itens com a definição correta.  Coloque na frente o 

número que explica cada item: 

A) Senzala ______ 

B) Capela _______ 

C) Casa Grande _______ 

D) Casa de trabalhadores Livres _______ 

 

1) Local onde ocorriam as missas e muitas vezes os escravos eram obrigados a 

participarem. 

2) Onde viviam trabalhadores que não eram escravos. 

3) Habitava os senhores do engenho e suas famílias. 

4) Apresentam condições muito precárias, os escravos dormiam no chão. 

 

 



3-Como era a vida dos escravos nos Engenhos? De acordo com o texto. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4-Leia o poema juntamente com a família. 

O Pequeno Escravo 
 

Meu tempo de menino eu vivi na fazenda. 
De dia, na lida, de noite, na tenda. 
Na lida, de tudo, servindo na casa. 

Na tenda, o sonho, no voo sem asas. 
 

Na senzala, meu povo se tornava mais forte. 
Curando as feridas, cicatrizando os cortes. 

Renasciam pra vida, se esquivavam da morte. 
Não pelo destino, tampouco a sorte. 

 
Não queria ser branco, só queria igualdade. 

Não queria riquezas, só minha liberdade. 
Só queria o respeito, me bastava o direito. 
De ser um ser humano, nesta humanidade. 

 
Foi uma princesa, de altiva nobreza. 
Que nos deu a certeza da libertação. 
A lei da escravatura, lei da abolição. 

Pondo um fim na loucura da escravidão. 
 

Autor Botelho  Campos 

Agora comente o que você entendeu do trecho abaixo: 

“Não queria ser branco, só queria igualdade. 
Não queria riquezas, só minha liberdade. 
Só queria o respeito, me bastava o direito. 
De ser um ser humano, nesta humanidade.” 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
5-Os escravos dos Engenhos produziam riquezas que eles não podiam usufruir. Em sua 
opinião isso ainda ocorre? Explique. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOGRAFIA: Livro A escola é nossa/www.universodarima.blogspot.com/ 
www.todamateria.com.br/  
 



EMEB. Profª Fabíola de Lima Goyano 
5º anos - Aulas planejadas para a semana de 27/04 a 01/05  de 2020 

CIÊNCIAS 

Objetivo: Compreender os movimentos da Terra e suas consequências. 

               Revisar algumas informações sobre o Sistema Solar. 

Contextualização: Na escola, assistimos na sala de Multimídia curiosidades sobre o 

Sistema Solar e  sobre o Planeta Terra e seus movimentos. Agora vamos relembrar e 

aprofundar o assunto. Quem puder assistir ao vídeo http://youtu.be/IfGDdUx6Up8 

ajudará bastante. 

 

 

http://youtu.be/IfGDdUx6Up8


AULA 2 

 

PESQUISE E ESCREVA DUAS CURIOSIDADES SOBRE O PLANETA EM QUE VOCÊ VIVE: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



EMEB. Profª Fabíola de Lima Goyano 
5º anos - Aulas planejadas para a semana de 27/04 a 01/05  de 2020 

ARTE 

Objetivo: Compreender a comunicação humana, por meio de expressões artísticas. 

Contextualização:  

Na escola, e em diferentes espaços públicos, muitas crianças e adolescentes sofrem 

com o bullying, o que faz com que as pessoas se afastem de sua comunidade e se 

retraiam. 

Atividades: Em folha sulfite, ou no seu caderno, expressar através de sua 

criatividade, situações de bullying que você já presenciou ou sofreu. 

POR MAIS LAÇOS E MENOS NÓS NO MUNDO! 

Dica e sugestão de livro complementar:  

Livro: Nós   

https://pt.scribd.com/document/395292715/Nos-Eva-Furnari 

                                                                              Boa leitura!       

 

 

 


