
EMEB PROFESSORA ANNETE MELCHIORETTO 

SEMANA DE 27/04 A 30/04 

 
Queridos alunos: Estamos de volta! Preparamos mais algumas atividades com muito 

carinho e dedicação pensando na continuidade do seu aprendizado. É importante realizá-

las como se estivéssemos em sala de aula, não esquecendo de colocar o nome da 

disciplina e a data em que a atividade foi disponibilizada no Portal. Leia, com atenção, toda 

orientação. Faça com calma e um pouco por dia! É importante lembrar que vocês deverão 

levar todas as atividades realizadas, durante este período de afastamento, quando 

retornarmos à escola.  

Abraços! Até breve! 

Professores: Magda (5º ano A), Soraya (5º ano B), Valéria (5º ano C), Moriá (5º ano D), 
Sandra (5º ano E), Rosa Maria (Arte), Carlos Alexandre e Marcos (Educação Física).   

 
Língua Portuguesa:  

 
Atividade 1: 

(Fonte: Texto extraído do livro de textos do aluno Ler e Escrever – Governo do Estado de SP 2010) 
(Atividades: Autoria Profª Magda Silva) 

 

Objetivos: Ler e interpretar textos com autonomia; reescrever textos com coerência e 
pontuação. 
 

 No ano anterior realizamos várias atividades com fábulas e conhecemos as 
características deste gênero textual. Vamos relembrar lendo a fábula abaixo e realizando 
as atividades. 
 
 

Leia o texto e responda, em seu caderno, as perguntas abaixo: 
 

O RATINHO, O GATO E O GALO 
 

                                             Monteiro Lobato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo 
e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, 
o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou 
penetrando no quintal duma casa da roça.  

– Sim senhor! É interessante isto! 
Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e estrebaria. Em seguida, 

notou no terreiro um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-
se dele e farejou-o, sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo, que bate as asas e canta. 
O ratinho, por um triz, não morre de susto. 

Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à mamãe as 
aventuras do passeio.  

– Observei muita coisa interessante – disse ele. – Mas nada me impressionou tanto 
como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. 
Devia ser um desses bons amigos da nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir, 
impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro... Ai, que ainda me bate o coração! O outro era 
um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. 
Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um có-ri-có-có tamanho que quase 
caí de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso 
gato, que tamanha destruição faz ao nosso povo. 

A mamãe rata assustou-se e disse: 
– Como te enganas, meu filho! O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível 

gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, 
uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica 
sabendo que: 

 
Quem vê cara não vê coração. 

 
Responda: 
 
 

A) Por que o ratinho saiu do buraco em certa manhã? O que ele admirou ao olhar a 
natureza? 

 
B) Quais as características que o ratinho viu do gato? E do galo? 

 
C) Depois de conversar com a mamãe rata, as impressões do ratinho estavam corretas? 

Por quê? 
 

D) Qual é a moral desta fábula? Explique. 
 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO – REESCRITA DE UM TRECHO DA HISTÓRIA 
 
 

A fábula “O ratinho, o gato e o galo” nos alerta para termos mais atenção e não 

acreditar somente nas aparências.  

De acordo com o texto reescreva como a mamãe rata alertou o ratinho sobre o gato 

e o galo. 

 Não esqueça dos parágrafos e pontuação! 
 

 Você pode fazer um desenho sobre a fábula para ilustrar sua história! 
 



Atividade 2: 
 

Objetivos: Ler textos com autonomia; reconhecer algumas regularidades ortográficas; 
produzir textos com coesão e pontuação. 
 

Nas fábulas as personagens geralmente apresentam ações e sentimentos humanos. 
 
Leia e depois copie a fábula e as atividades de ortografia no caderno. 

 
O GALO E A PÉROLA 

 
                                          Esopo 

 

 
 

Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou 
uma pérola. Ele então pensou: 

– Se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim uma pérola 
de nada serve; seria muito melhor encontrar algo de comer. 

Deixou a pérola onde estava e se foi, para procurar alguma coisa que lhe servisse 
de alimento. 

 
Às vezes, o que é precioso para um não tem valor para outro. 
 
 

Encontre no texto e copie no caderno palavras com: rr – ss – lh – x – qu – j – g. 
 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO: RELATO PESSOAL 
 

Na fábula, o galo encontrou uma pérola, que é uma joia preciosa, mas para ele não 
tinha valor, pois estava procurando algo para comer. 

 

 Para você, o que tem valor? O que não tem valor? 
 
  

Escreva um texto no seu caderno, contando o que realmente tem valor na sua vida hoje! 
 

 



Atividade 3: 
(Fonte: Livro Ler e Escrever – Coletânea de Atividades – Vol. 1) 

 
 

Objetivos: Refletir sobre a escrita de palavras; reconhecer e grafar palavras corretamente. 
 

 Leia um trecho da história “O Pequeno Polegar” de Charles Perrault e encontre palavras 
escritas incorretamente. 

 

“Mas, polegar, cempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e, lá do alto, viu uma 
luz brilhar ao longe. Imaginou que ceria a luz de uma caza. Sem hesitar, o garoto desseu 
da árvore e, guiando os irmãos, comesou a andar na direção daquela luzinha distante. 

Andaram e andaram, até chegar a uma caza imenssa e asustadora.  
Polergazinho bateu à porta e uma mulher veio abrir.  
– Quem são vocês, crianças, e o que querem? 
– Tenha pena de nós minha cenhora! Estamos com fome e presisamos de um lugar 

para dormir”. (...) 
 

In São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Ler e Escrever: livro de textos do aluno.  7ª ed. SEE, FDE, 
2013. Adaptação de “Alfabetização: livro do aluno”, Volumes I a III, publicada pela Fundescola/ Secretaria 

de Ensino Fundamental/MEC, 2000. 
 

 Quer relembrar a história? Clique no link abaixo:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6AHi6O2Sbeg 
 

Realize no Caderno: 
 

 
1) Faça uma lista das palavras escritas de forma incorreta que você localizou, corrigindo-

as. Se necessário, consulte o dicionário para verificar a grafia das palavras. 
  
2) Reescreva o texto substituindo as palavras incorretas pelas corretas. 

 
 

Atividade 4: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/  
(Autoria parcial: Profª Soraya Lopes) 

 
 

Objetivos: Analisar características da Língua Portuguesa e marcas linguísticas de 
diferentes textos, interessando-se por aprofundar seus conhecimentos sobre a língua; 
identificar o gênero textual História em Quadrinhos e suas características. 
 

Observe a imagem a seguir e responda as perguntas em seu caderno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esta pequena história em quadrinhos é chamada de tirinha porque tem três quadrinhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6AHi6O2Sbeg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/


1- Que tipo de texto é esse? 
 
2- Onde esse tipo de texto é encontrado? 

 

3- Na sua opinião quem são os leitores? 
 

4- Como esse texto está organizado? O que tem nele para que você possa compreendê-
lo? 

 
5- Você gosta de ler histórias desse tipo? 

 

☺ Vamos relembrar? 

 
História em quadrinhos – ou HQ – é o nome dado à arte de narrar histórias por meio 

de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Os artistas 
utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor 
para "dentro" da história contada. 

Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, 
personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-
verbal. 

Para comunicar as falas das personagens, por 
exemplo, são empregados balões com textos escritos. O 
formato desses balões também transmite intenções 
distintas. 

Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem 
uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas 
indicam que a personagem está sussurrando; os que 
apresentam contornos em forma de nuvens apontam 
pensamentos; já os balões com traços pontiagudos 
exibem gritos.  

Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras 
que tentam reproduzir os sons. Exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic-tac”, como 
o som dos ponteiros do relógio, entre outros. 

Para situar o leitor no tempo, espaço ou situação, pode 
ser acrescido um texto no topo ou base do quadrinho. A esse 
recurso chamamos de “fala do narrador”.  

É bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes 
e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o 
leitor. 

 
 

 Observe alguns exemplos de tirinhas: 
 

 



 
 

Agora é com você! ☺ 

 
 Crie em seu caderno 3 tirinhas com 3 quadrinhos cada uma. 

 

  As imagens podem ser desenhadas ou recortadas e coladas, mas a estrutura da tirinha, 
com os textos, você deverá fazer! 

 

 Use toda a sua criatividade! Bom divertimento! 
 

Matemática:  
 

Atividade 1. 
(Autoria pessoal: Profª Moriá Ester Ferreira) 

 

Objetivos: compreender e aplicar as técnicas convencionais da adição, subtração e 
multiplicação. 

 
As técnicas operatórias foram desenvolvidas para facilitar o cálculo das mais 

diversas e infinitas operações diárias que desenvolvemos no cotidiano.  
 

No seu caderno, resolva as operações abaixo de acordo com o método convencional 
ou utilize estratégias de raciocínio próprio. 

 

 ATENÇÃO: Não se esqueça de posicionar os números corretamente de acordo com a 
sua ordem: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de 
milhar... 

 

 Uma aluna realizou as operações abaixo. Verifique quais as operações que estão 
corretas e corrija as que estiverem erradas. 

 
A) 364 + 23 = 594 

B) 1.568 + 561 = 2129 

C) 12.006 + 5.490 = 17.496 

D) 87 – 9 = 85 

E) 2003 – 68 = 1945 

F) 20.005 – 539 = 19.466 

G) 36 X 9 = 184 

H) 96 X 2 = 192 

I) 1.475 X 8 = 11.800 



Atividade 2. 
(Fonte: Livro EMAI – Volume 1 do Aluno) 

 

Objetivos: Analisar, interpretar e resolver situações-problema, compreendendo diferentes 
significados das operações do campo aditivo envolvendo números naturais. 

 
Você já sabe que a resolução de problemas é uma ótima oportunidade para 

desenvolver o raciocínio!  
 

☺ Então, mãos à obra! 

 
Leia e resolva as situações-problemas no caderno, registrando a sua forma de 
resolução por meio de desenhos, contas, esquemas, etc. 
 

 
1) Marcos e Helena moram em uma pequena cidade, mas têm muitas possibilidades 

de diversão.  
Eles frequentam a livraria de dona Neia, e ela lhes contou que sempre faz um 

levantamento dos livros que tem para vender. 
 

 

 

 

 



2) No fim de semana, Marcos e Helena convidaram Rodrigo para jogar videogame. 
Helena marcou os resultados das partidas em uma tabela, mas deixou alguns espaços sem 
preencher. Observe: 

 
 

A) Qual a pontuação final de Helena? Que operação você fez para achar esse resultado? 
 
B) Quantos pontos Marcos marcou na primeira partida? Que operação você fez para achar 

esse resultado? 
 
C) Quantos pontos Rodrigo marcou na segunda partida? Que operação você fez para 

achar esse resultado? 
 

Atividade 3. 
(Fonte: Livro EMAI – Volume 1 do Aluno) 

 
Objetivo:  sistematizar o conhecimento adquirido. 
 

Muitas vezes organizamos sequências de números utilizando regras.  
 

 Descubra qual pode ser a regra usada em cada caso. 
 
Desenhe o quadro abaixo em seu caderno completando as sequências. Em seguida, 
responda as questões. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Das sequências acima, quais são compostas exclusivamente de números pares? 
 
2) Quais são compostas exclusivamente de números ímpares? 

 

3) Quantas dessas sequências apresentam os números em ordem crescente? 
 



Atividade 4. 
(Fonte: Livro EMAI – Volume 1 do Aluno) 

 
Objetivos: Interpretar representações no plano cartesiano, usando coordenadas. 
 

 
Para melhor entendimento da localização de um local em um guia de ruas, ou na 

Internet, na maioria das vezes, está em um quadriculado em que números e letras ajudam 
na localização. 

Para isso, usamos um conhecimento matemático interessante que são as 
coordenadas, registradas por um código composto por uma letra e um número. Por 
exemplo: C3. 

 

Na imagem abaixo há, no quadriculado, letras e números que auxiliam na busca da 

localização de uma determinada rua. Exemplo: as coordenadas da Rua Paschoal Moreira 

é C1.  

 

 
 

No seu caderno, registre as coordenadas que indicam: 
 
  

A) A localização da Rua Itapira. 
  

B) O cruzamento da Avenida São João com a Rua Itanhaém. 
 

C) A localização da Rua Itatiba. 

 
 



 
Atividade 5. 

Fontes: 
https://acessasaber.com.br/atividades/problemas-de-matematicamultiplicacao-e-divisao-4o-ou-5o-ano/ 

e 
(Autorias pessoais: Profª Sandra e Profª Magda Silva) 

 

Objetivo: Desenvolver habilidades para a resolução de problemas matemáticos que 

envolvam as quatros operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 

 Nestes problemas, vamos retomar os conceitos estudados em sala de aula. 

  
Copie os problemas e responda no caderno, registrando a sua forma de resolução 
por meio de desenhos, contas, esquemas, etc. 
 
 

1-  Joaquim pegou na granja de sua fazenda, para vender ao mercado, 16 caixas com 20 
dúzias de ovos. Quantos ovos ele pegou na granja?   
  

2- Adelmo comprou 320 laranjas na segunda-feira, na terça-feira comprou o triplo dessa 
quantidade, e na sexta-feira, o quíntuplo da quantidade de segunda-feira. Quantas laranjas 
foram compradas na semana toda?  
  

3- Minha tia planejou dar uma festa para 186 convidados e encomendou 15 doces para 
cada um. Quantos doces minha tia encomendou no total?  
 

4- Numa operação de multiplicação o multiplicador é 538 e o multiplicando é 7. Qual é o 
produto? 
 

5- Ana ganhou 25 sacos de pirulito com 50 pirulitos em cada saco. Distribuiu 634 entre os 
colegas da rua e guardou o restante. Quantos pirulitos ela ganhou e quantos restaram?  
  

6- Uma torneira que tenho no meu quintal estava gotejando. Por dia, desperdiçava 38 litros 
de água. Quantos litros de água desperdiçou em todo o mês de julho? 
  

7. Ao resolvermos a operação 5729 + 376 obtemos qual resultado?   
  

8. Veja as duas caixas de bombons que a professora Joana levou para sua sala de aula. 

Ela distribuiu todos os bombons para seus alunos. Cada aluno recebeu dois bombons. 

Quantos alunos a professora Joana tem? 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

https://acessasaber.com.br/atividades/problemas-de-matematicamultiplicacao-e-divisao-4o-ou-5o-ano/


9. Celeste leu 3 livros de 180 páginas cada um. Ela leu, por dia, a mesma quantidade de 
páginas de cada um dos livros. Celeste terminou a leitura dos 3 livros em 4 dias. Quantas 
páginas Celeste leu por dia?  

 

10. Laura separou as roupas abaixo para escolher qual usará na festa da sua amiga Raquel. 
Escolhendo uma blusa e uma saia, de quantas maneiras diferentes Laura pode se vestir?  
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
11. Aloisio, Ricardo e José trabalham numa fazenda do interior de São Paulo. Os três juntos 
retiram, por dia, 670 litros de leite. Ontem, se Aloisio retirou 175 litros e Ricardo, 280 litros, 
quantos litros José retirou? 
 

12. Melissa está organizando seus materiais escolares e viu que tem 120 lápis de cor. Quer 
dividi-los em 5 estojos. Quantos lápis terá cada estojo? 
 

13. A mãe de Melissa comprou um pacote com 8 cadernos que custou R$ 168,00. Quanto 
custou cada caderno? 
 

14. Felipe está colecionando figurinhas. Seu álbum tem 35 páginas e em cada página 
podem ser coladas 9 figurinhas. Quantas figurinhas terá o álbum de Felipe no total? 
 

15. Felipe organizou seus carrinhos em uma estante que tem 7 prateleiras. Ele colocou 12 

carrinhos em cada prateleira. Quantos carrinhos ele organizou? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Um pintor fez vários orçamentos de pintura. As casas têm tamanhos diferentes e, 
portanto, serão usadas quantidades diferentes de tinta. Siga as dicas abaixo e 
descubra quanto de tinta ele gastou em cada casa?  
 

 
 
 

Registre as respostas em seu caderno com a forma de resolução que você escolheu:  
desenhos, contas, esquemas, etc. 

 
 
 



 

 

1- A casa de madeira gastou o dobro de latas de tinta em relação à casa com cerca, 
mais o número de latas da casa com cerca viva. 
 

2- A casa de tijolinho gastou o dobro de tinta da casa com cerca viva. 
 

3- Para pintar a casa com cerca viva, o pintor gastou três latas de tinta. 
 

4- A casa com cerca gastou três vezes mais do que foi gasto com a casa de tijolinho. 
 

5- A casa de janela redonda gastou o mesmo número de latas que a casa com cerca 
viva e a de tijolinho juntas. 

 
Bons pensamentos! Boa diversão! 

 

Na próxima semana você saberá o resultado! Até lá! ☺ 

 
 

Interdisciplinar:  
 

Atividade 1. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm 

Acesso em: 02/04/2020 

 
Objetivo: Compreender os impactos e consequências causados a partir da interferência do 
homem na natureza. 
 
  Países do mundo inteiro já perceberam a real necessidade de se preservar os 
recursos naturais de cada nação, a fim de garantir, não apenas o equilíbrio natural da 
espécie, mas também a preservação dos espaços verde (FLORA) como também dos animais 
(FAUNA).  
 

 A seguir você terá um texto de apoio para reflexão. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm


Desmatamento, também chamado de desflorestamento 

Consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. 
Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das 
necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores 
problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a 
diversas causas, como a urbanização, mineração e expansão do agronegócio, e seus 
impactos são inúmeros. 

https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/desmatamento-amazonia-9-762-km2-2008/ 

                                                  
Causas do desmatamento 

 
A exploração dos recursos naturais acontece 

desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida 
em que a sociedade se desenvolveu, essa exploração 
intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta 
e comprometendo o suprimento das gerações futuras. 

A questão do desmatamento tomou grandes 
proporções a partir da Revolução Industrial. A introdução 
de novas tecnologias (que proporcionaram o aumento da 
produção industrial) e o consumo (que aumentou 
consideravelmente) fez com que diversas florestas 
temperadas e tropicais fossem devastadas, a fim de 
atender a essa nova demanda. 

Os países industrializados apresentaram, durante 
esse período, maiores taxas de desmatamento. Com o 
passar dos anos, essas taxas começaram a cair nesses 
países e a aumentar nos países em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos. 

O desmatamento pode ser atribuído 
a diversas atividades, sendo essas, em sua 
maioria, antrópicas (resultantes da ação do homem). A 
retirada da cobertura vegetal está relacionada, por 
exemplo, com a expansão do agronegócio; com 
o extrativismo animal, vegetal ou mineral; com a 
necessidade de explorar matéria-prima para atividades de 

todos os setores da economia; com a urbanização referente ao aumento das cidades; e 

 Para entender melhor: ☺ 
 

Agropecuária: agricultura e pecuária 
juntas. 
 

Assoreamento: acúmulo de areia, 
detritos, etc., num rio, lago, etc., 
consequência de enchentes devido ao 
mau uso do solo, causadas, inclusive, 
por desmatamentos, entre outros. 
 

Biodiversidade: conjunto de todas as 
espécies de seres vivo. 
 

Erosão: processo de desgaste da 
superfície terrestre. 
 

Extrativismo: atividade que tira 
produtos da natureza para fins 
comerciais ou industriais. 
 

Fomentar: promover, desenvolver. 
 

Hídricos: relacionados à água. 
 

Primórdios: origem, princípio. 
 

Suprimento: que satisfaz necessidades.  
 
 

 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mineracao.htm
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/desmatamento-amazonia-9-762-km2-2008/


também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo 
exploração de áreas de conservação para fins pessoais. 

A expansão do agronegócio é considerada uma das principais causas do aumento 
do desmatamento no mundo todo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), só na América Latina, a expansão da agricultura e da 
pecuária comercial é responsável por aproximadamente 70% do desmatamento. 

Dados da FAO revelam que a prática agrícola, por meio das produções em escala 
industrial, e a pecuária, por meio do aumento dos pastos extensivos, fomentam o 
desmatamento em vários países do mundo. 

Essa questão tem gerado diversas polêmicas, pois o agronegócio é o carro-chefe da 
economia de diversos países. Portanto, muitos justificam o desmatamento como necessário 
ao suprimento das necessidades humanas, como a produção de alimentos. Contudo, 
segundo o relatório O estado das florestas do mundo, de 2016, lançado pela FAO, aponta 
que não é necessário desmatar florestas para produzir alimentos. É necessário, ao invés 
de expandir as áreas agrícolas retirando as florestas, intensificar a atividade agrícola e as 
medidas de proteção social. 

Consequências do desmatamento 

 

Uma das principais consequências do desmatamento é o aquecimento global. 

 

Assim como as causas do desmatamento são muitas, suas consequências são 
proporcionais. Apesar de muitos acreditarem que se trata de um “mal necessário” para a 
manutenção do bem-estar social, especialmente com a questão da agropecuária e do 
extrativismo, que são atividades essenciais ao desenvolvimento de um país, a questão do 
desmatamento tomou proporções jamais vistas, colocando em risco todo o equilíbrio 
biológico do planeta Terra. 

As principais consequências estão relacionadas ao meio ambiente e a tudo que lhe 
diz respeito. Ao desmatar, compromete-se toda a biodiversidade da área. Espécies da 
fauna perdem seu habitat e espécies da flora podem entrar para a lista de ameaças à 
extinção e assim causar um enorme desequilíbrio ambiental, prejudicando até mesmo as 
atividades primárias, das quais dependem muitas famílias, e também a economia, como a 
caça, a agricultura e a pecuária. 

A retirada da cobertura vegetal também agrava a questão das mudanças climáticas. 
Além do aumento das emissões de gases poluentes na atmosfera, que tem agravado 
o efeito estufa e o aquecimento global, o desmatamento também é considerado um dos 
fatores responsáveis pelas alterações no clima. Os anos estão cada vez mais quentes, e o 
aumento da temperatura da Terra tem causado inúmeros danos aos ecossistemas e 
também à saúde humana. 

Outra questão diretamente ligada ao desmatamento está relacionada às alterações 
provocadas no solo, bem como nos recursos hídricos. Retirar a vegetação de uma 
determinada área favorece o processo de erosão do solo, pois é a cobertura vegetal que 
auxilia na infiltração da água da chuva. Portanto, sem ela, a água escorre sobre o solo, 
provocando deslizamentos e a erosão. A retirada da vegetação próxima a áreas de cursos 



d'água também provoca deslizamentos de terra, que se deposita nos rios, provocando 
então o assoreamento. 

Todas essas questões convertem para o bem-estar e a qualidade de vida de todos 
os seres vivos no planeta. Todos nós dependemos das florestas, seja para a produção de 
oxigênio, seja para o fornecimento de matéria-prima para a produção de itens essenciais à 
vida. Se acabamos com esse recurso natural, obviamente somos nós que sofreremos 
diretamente as consequências. E isso já tem sido observado. 

Diversos recursos naturais estão acabando, comprometendo as gerações futuras. 
O clima tem sofrido mudanças sentidas em todas as partes do mundo. E exatamente por 
essas questões, o desmatamento tem sido apontando como um dos maiores desafios da 
atualidade[...]. SOUSA, Rafaela. "Desmatamento"; Brasil Escola. 

 

☺ Saiba mais em: https://www.youtube.com/watch?v=ZGAHJ0lZQYo 

 
 

A seguir, responda as perguntas no caderno: 
 
 

1) Quais as principais causas do desmatamento citados no texto? 
 

2) De acordo com o texto, quais os impactos que a interferência do homem na natureza 
pode trazer? 

 
3) Onde você mora existe mudanças no aspecto da paisagem natural causadas pelo 

homem? Cite dois exemplos. 
 

Atividade 2. 
(Fonte: Atividades: Autoria Profª Magda Silva) 

 
As fases da Lua 

 

 
Fonte da Imagem: https://novaescola.org.br/conteudo/4080/os-movimentos-e-as-fases-da-lua 

 
 
Objetivos: Reconhecer as fases da Lua; incentivar a busca de informações através de 
pesquisa; registrar observações de fenômenos através da escrita e ilustração. 

 

☺ Para relembrar: 

   
A Lua apresenta diferentes aparências quando observada durante um período de 

dias. Sua forma vai mudando a cada dia e observa-se quatro fases distintas: Lua Nova, Lua 
Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGAHJ0lZQYo
https://novaescola.org.br/conteudo/4080/os-movimentos-e-as-fases-da-lua


 
Faça uma pesquisa sobre as principais características das fases da Lua e escreva 
no seu caderno. Você pode ilustrar sua pesquisa com um desenho ou figuras de 
cada fase da Lua! 
 

Faça uma observação do céu e registre o que você observou da Lua e outros astros 
através de uma escrita e um desenho no caderno. 

 

☺ Saiba mais em: https://www.youtube.com/watch?v=1JoCdjvdeO4 

 

Atividade 3. 
 

Camadas da Terra 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/camadas-terra.htm 

 

Objetivos: Conhecer e compreender como é formado a estrutura física do planeta Terra. 
 
 

As camadas da Terra são a representação da estrutura interna do nosso planeta. 
A estrutura interna da Terra, isto é, toda a composição do planeta formada pela 

superfície e tudo o que abaixo dela se encontra, é formada por várias formas, temperaturas, 
aspectos e composições químicas. Para um melhor entendimento sobre como está 
estruturado o planeta, elaborou-se uma classificação que deu origem ao que hoje 
compreendemos por camadas da Terra. 

 

 Observe a imagem: 
  
 

 
 
 

Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões no caderno! 
 
 
Ao todo, o planeta apresenta três principais camadas: 
 

A primeira camada da Terra é a Crosta terrestre. É a menor das estruturas do 
planeta, mas é a mais importante para as atividades humanas. Ela é fundamentalmente 
composta por rochas leves, tendo como minerais predominantes o silício, o alumínio e o 

https://www.youtube.com/watch?v=1JoCdjvdeO4
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/camadas-terra.htm


magnésio. Nas zonas continentais, apresenta uma variação de 20 a 70 km de espessura, 
medidas que diminuem nas zonas oceânicas, onde a variação é de 5 a 15 km.  
  

A segunda camada da Terra é o Manto. Este apresenta profundidades que vão dos 
30 km abaixo da superfície até 2900 km, além de temperaturas internas que chegam a 
alcançar os 2.000ºC, o que propicia o derretimento das rochas, transformando-as em 
magma. No manto interno, o material é mais líquido, haja vista que as temperaturas são 
maiores; já no manto externo o material magmático é mais pastoso.  
  

A terceira e última das camadas da Terra é o Núcleo. Não se sabe exatamente qual 
é a sua composição, mas há fortes indícios de que ele seja formado por uma liga de ferro 
e níquel, que também deve envolver outro elemento químico ainda desconhecido. O núcleo 
externo encontra-se no estado líquido e o núcleo interno é sólido em virtude da influência 
da pressão interna do planeta sobre ele.  
  

Atualmente, sabe-se que o núcleo interno da Terra gira a uma velocidade maior do 
que o próprio movimento de rotação do planeta. Isso porque, como o núcleo externo é 
líquido, o núcleo interno fica imerso nessa verdadeira “câmara” de magma derretido, que o 
isola das camadas restantes. O fato de ele girar em grandes velocidades indica que o 
planeta também girava mais rápido em tempos remotos. 

 
   

Responda: 
 

 
1 - Como é formada a composição do planeta Terra? 
  
2 - Quais são as camadas da Terra?  
 
3 - Do que são compostas essas camadas? 
   
4 - Você sabia que a Terra era formada por camadas? O que achou dessa aula? 
 
 

 Disponibilizamos um vídeo explicativo para melhor entendimento:  
 

               https://www.youtube.com/watch?v=sd9GcZpXZ7k 
 
 

 Como seria uma viagem até o Centro da Terra? Quer descobrir? Acesse: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uQCCAQdZj4c 
 

 

Sugestão:  Momentos felizes! ☺ 

Vamos aproveitar nosso tempo para aprender e fazer coisas diferentes?  

Neste site você encontra aulas para aprender a desenhar, vídeos, leitura, jogos e muito 

mais. Aproveite!  

                                                  http://pt.hellokids.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sd9GcZpXZ7k
https://www.youtube.com/watch?v=uQCCAQdZj4c
http://pt.hellokids.com/


Arte: 
 

Objetivo: Conhecer a história da fotografia e o surgimento da primeira câmera fotográfica 

e sua importância no nosso cotidiano.  

A fotografia registra momentos de sua vida, como nascimentos, casamentos, 

viagens, fatos históricos e grandes momentos vividos pelo ser humano.  

 

 Leia as páginas 10, 11 e 12 abaixo e responda as questões no seu caderno: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responda as seguintes questões: 

 
1) Observe as fotos A e B da página 10 e responda o que foi solicitado. 

2) O que é a câmara escura? 

3) O que significa fotografia? 

4) Quem fez a primeira foto? Em qual ano? 

5) Quem criou a primeira câmera fotográfica? Em que ano? 

6) Quem foi o pioneiro da fotografia no Brasil? Em que ano? 


