
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
ESCOLA MUNICIPAL DEP. FREITAS NOBRE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA 

 

Instruções aos educandos e suas famílias: 

Olá crianças e responsáveis tudo bem com vocês? Nós da EMEB Deputado 

Freitas Nobre esperamos que todos vocês aí de casa estejam bem tanto de saúde como 

em todos os outros aspectos, se cuidando sempre e cuidando um do outro.  

Vamos iniciar mais um bloco de atividades, para mais uma semana, para que, 

quando voltarmos, não estejamos ‘enferrujados”.  

Esperamos encontrar todos vocês em breve mas, para que isso aconteça e para 

que todos estejam bem no retorno precisamos, todos nós, ficarmos em isolamento social, 

isso significa que temos que ficar em casa sempre e só sairmos se for extremamente 

necessário. 

Como das outras vezes, antes de fazer a lição do dia, você aluno(a) deve registrar 

o cabeçalho e enunciado de cada questão identificando o que será feito e no caderno 

respectivo ao componente curricular (matéria) que está identificado. 

Segue abaixo modelo de cabeçalho: 

 

EMEB DEPUTADO FREITAS NOBRE 

DIADEMA, ____ DE ___________DE 2020. 

NOME:_____________________________________ 

PROF(A)._____________________ 5º ano ________ 

 
Sigam as orientações do Ministério da Saúde e da OMS para que este triste período seja 

brevemente superado.SE PUDER FIQUE EM CASA E SÓ SAIA SE FOR EXTREMAMENTE 

NECESSÁRIO! 

 

PLANO SEMANAL DE ATIVIDADES (04 A 08/05/2020) 

 

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

têm como OBJETIVO GERAL o desenvolvimento da criança em sua amplitude intelectual, 

cognitiva, emocional, psicológica, afetiva, motora, entre outras. 

  

SEGUNDA-FEIRA 04/05/2020 

Plataforma MindLab 

 



TERÇA-FEIRA 05/05/2020 (Matemática eHistória) 

 
 

MATEMÁTICA 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Nessa semana na disciplina de matemática daremos destaque para o estudo do eixo Grandezas e Medidas. 

Estudaremos medidas de tempo com o uso do calendário abordando, através de um relato, situações 

ocasionadas nesse período de isolamento social e o transcorrer do tempo nesse período. Em decorrência 

desse estudo, iremos explorar a data 1 de maio que se comemora o dia do trabalho e com a abordagem do 

valor do salário mínimo faremos um breve estudo do sistema monetário. 

 

OBJETIVOS:  

 Reconhecer que o calendário é um instrumento de medida de tempo; 

 Relembrar as principais medidas de tempo que envolve o calendário; 

 Realizar cálculos, utilizando o calendário, para se localizar no tempo; 

 Perceber o transcorrer do tempo através da contagem dos dias; 

 Refletir e pesquisar sobre termos matemáticos que envolve medidas de tempo. 

 

HABILIDADES: 

 (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, 

massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 

em contextos socioculturais. 

 (EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de 

ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

 

 

ATIVIDADE: 

 

Leia atentamente as explicações a seguir: 

 

 

Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o tempo. O calendário é um instrumento que 

utilizamos para medir e representar a contagem do tempo. Vamos relembrar as principais 

características de medida de tempo usando o calendário. 

 



 

 

Um ano normal tem 365 dias e se for bissexto tem 366 dias. 

Um ano é composto por 12 meses, sendo que cada mês tem de 30 ou 31 dias (exceto 

fevereiro com 28 ou 29 dias). 

Um mês é composto por 4 ou 5 semanas. Cada semana tem 7 dias. 

Um dia tem 24 horas. 

 

Lembrete:A Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa 

ao redor do sol. Ao multiplicar as seis horas restantes por quatro anos, obtém-se um dia 

inteiro (6x4 = 24), portanto o ano bissexto foi criado para regular o calendário anual com a 

translação da Terra, por isso a cada quatro anos temos 366 dias no calendário. 

 

Para realizarmos a atividade do dia, vamos ler atentamente um e-mail escrito por uma 

aluna do 5º ano: 

 



 
 
Em seu caderno de matemática,faça o cabeçalho, copie as questões e responda 

utilizando o calendário: 

 

1) Com base nas informações do e-mail, qual foi o dia e o mês em que ela começou a ficar 

em casa? 

2) Em qual dia da semana ela aprendeu a jogar xadrez?  

3) Em qual dia do mês ela vai arrumar o guarda roupa? 

4) Daqui quantos dias ela começará a ler o livro? Registre a data. 

5) Quantos dias tem uma quinzena? Qual a data em que ela pensa que vai terminar de ler o 

livro? 

6) Ela quer retornar para a escola nesse primeiro semestre, ou seja, ela quer voltar para a 

escola até que mês? 

7) O que significa a palavra semestre, trimestre e bimestre? Registre os meses do ano que 

fazem parte de cada um deles. 

8) Marque um X nas alternativas corretas: 

(      ) Um ano tem dois semestres. 

(      ) No ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias. 

(      ) Três trimestres formam um ano. 

 

Desafio: 

O que é, o que é: Ontem será amanhã e amanhã será ontem. Quem sou? 

 



HISTÓRIA 

 

Objetivos: 

 Continuar com o conteúdo já apresentado até aqui acrescentar oúltimo período da pré história e tentar 

remeter a necessidade e importância da natureza para a história da humanidade nos dias atuais 

Compreender a evolução da espécie, o desenvolvimento de ferramentas e o controle da natureza, o 

desenvolvimento da organização social e material. 

 

HABILIDADES: 

 (EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o 

espaço geográfico ocupado. 

 (EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identidária dos povos antigos. 

 (EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e 

discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação 

desses marcos de memória. 

  

 CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

 PRÉ HISTÓRIA – IDADE DOS METAIS 

 

 Nos textos das atividades anteriores vimos a evolução do Homem e a importância 

da Natureza para essa evolução. O homem faz parte da natureza e tem a obrigação de 

preservá-la. 

 Vimos o Período Paleolítico, onde o Homem era nômade, ou seja, vivia se 

deslocando de acordo com as condições do ambiente, dependia da caça, pesca e coleta 

de frutos, por isso chamamos os humanos desse período de caçadores e coletores, 

depois vimos outro texto enfatizando o período Neolítico e a importância da ocupação do 

espaço para o desenvolvimento da Humanidade, pois o homem passou a domesticar os 

animais e desenvolver a agricultura. E por fim veremos o último estágio desse período 

que chamamos de Pré –História, onde o Homem conseguiu aperfeiçoar a fabricação de 

instrumentos de caça e do seu cotidiano com o domínio dos metais. Esse período ficou 

conhecido como Idade dos Metais e é datado de aproximadamente 6.500 a.C.até o 

surgimento da escrita. Os primeiros instrumentos desse período foram fabricados de 

cobre, estanho e bronze e posteriormente o ferro, que exigia uma temperatura maior para 

conseguir forjar. 

 O domínio das técnicas de fundição permitiu ao homem criar instrumentos mais 

eficazes para a agricultura, para a caça e para derrubada de florestas. Além disso, 

aumentou as disputas por terras em áreas férteis, assim, as primeiras guerras e os 

processos de dominação de uma comunidade sobre a outra teve início com as armas de 



metal. Esse período, foi importante para a consolidação das primeiras grandes 

civilizações do mundo. 

 

 

instrumentos datados da idade dos metais 

Fontes: 

https://pnldf1.moderna.com.br/historia/buritimais  

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/idade-metais.htm 

www.todamateria.com.br/idade-dos-metais 

 

ATIVIDADE: 

 

Faça a leitura do texto acima e no seu caderno de História, faça o cabeçalho e responda: 

 

Vimos até aqui a importância da natureza para o desenvolvimento da humanidade (água, 

clima, solo etc.). 

 

Pensando no texto acima e comparando com a situação que vivemos hoje, você acredita 

que os humanos cuidam bem da natureza? O que deveríamos fazer para melhorar? 

Escreva um texto curto sobre isso (Máximo 15 linhas) 

 

QUARTA-FEIRA 06/05/2020 (Ciências e Língua Portuguesa) 
 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos: 

 Reconhecer que a água está em constante mudança de estado físico na Terra, originando o ciclo 

hidrológico; 

 Observar como ocorre a evaporação da água 

 Observar como ocorre a condensação da água; 

 Observar como ocorre a precipitação da água; 

 

Habilidade:  



 EF05CI02: Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estão físico da água para explicar o 

ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia, no 

provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 

 

 

Contextualização 

Habilidade que favorece a compreensão de fatores relacionados às características do ambiente. Esse 

conhecimento serve de base para os estudos dos ecossistemas brasileiros. 

  

ATIVIDADE:  

Em seu caderno de CIÊNCIAS, faça o cabeçalho, observe a gravura abaixo 

atentamente. 

 

Atividade: 

OBSERVE A GRAVURA ACIMA. 

1. Converse com sua família sobre como a chuva é formada? 

2. Escreva em seu caderno, como ocorre o ciclo hidrológico. (ciclo a água na natureza) 

3. Em seu caderno, faça um desenho que represente o ciclo hidrológico. 

4. Copie em seu caderno o texto abaixo. 

 

O ciclo hidrológico. 



A água existente em nosso planeta se movimenta em um ciclo, passando de um estado 

físico para outro. Esse é o chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. 

Observe o esquema acima que representa, de forma simplificada, o ciclo da água no 

ambiente. 

 

Entendendo o ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parte da água existente na superfície terrestre evapora, principalmente com o 

auxílio do vento e do calor fornecido pelo Sol. 

 O vapor da água sobe. Ao atingir camadas de ar com menor temperatura, o vapor 

de água se condensa e se transforma em pequenas gotas de água. Essas gotas 

se unem e podem formar as nuvens. Pode ocorrer de algumas dessas gotículas de 

água se solidificarem. 

 Quando as nuvens ficam saturadas de gotas, a água retorna a superfície terrestre 

em forma de precipitação de gotas de água, ou seja, chuva. Se houver a 

solidificação de gotas de água nas nuvens, pode ocorrer a precipitação em forma 

de granizo ou neve. 

 Ao atingir a superfície terrestre, parte da água chega aos oceanos, mares, rios e 

lagos. Outra parte penetra no solo, geralmente formando a água subterrânea. 

 Com o auxílio do vento e do calor fornecido pelo Sol, parte da água da superfície 

terrestre evapora novamente e o ciclo se repete. 

 

 

Os seres vivos também participam do ciclo hidrológico. As plantas, por meio das raízes, 

absorvem água do solo. Essa água é liberada no ambiente por meio da respiração e da 

transpiração. 

Saturada: quando atinge a quantidade máxima suportada. 



Os animais obtém água do ambiente por meio dos alimentos que ingerem e da ingestão 

direta de água. Parte dessa água é liberada no ambiente pelos animais, por meio da 

respiração, da transpiração, da urina e das fezes. 

 Fonte: Novo Pitanguá, p.68 e 69. 5º ano – PNLD - Editora Moderna. 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

OBJETIVO: 

 Ler e interpretar uma campanha publicitária. 

HABILIDADES: 

 EF35LP03 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 EF15LP03 Localizar informações explícitas em textos. 

 EF15LP01 Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa 

e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se 

destinam. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:Faça a leitura do infográfico. 

 



 

ATIVIDADE 

 

RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO. 

 

 Você já viu esse cartaz alguma vez? Onde? 
 
 

 Do que se trata este cartaz? 

 

 Qual o nome do boneco da vacinação? 

 

 Quais são as crianças que devem ser vacinadas? 

 

 Consulte sua carteira de vacinação. Sua vacinação está em dia? 
 

 
 

 Quais são os lugares que podemos tomar vacina? 
 
 
 

 Por que as campanhas de vacinação são importantes? 
 

QUINTA-FEIRA 07/05/2020 ( Matemática e Geografia) 
 

MATEMÁTICA 

 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer e efetuar cálculos com outras unidades de tempo; 

 Analisar situação problema envolvendo as unidades trabalhadas e resolvê-las através de calculo. 

 

HABILIDADES: 

 (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, 

massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 

em contextos socioculturais. 

 (EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de 

ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Outras unidades de medida envolvendo tempo: 

Biênio = 2 anos 

Quinquênio = 5 anos 

Década = 10 anos 



Século = 100 anos 

Milênio = 1.000 anos 

 

 

 

Em seu caderno de matemática, faça o seguinte registro e responda as questões: 

1) Responda quantos anos equivalem: 

a) 2 séculos e meio –      

b) 3 milênios e meio –      

c) 4 décadas e meia –      

d) 10 milênios – 

e) Meia década – 

f) 7 séculos – 

g) Meio milênio – 

h) 5 décadas –   

 

2) Leia as questões, calcule e assinale a alternativa correta: 

 

a) O avô de Rui começou a trabalhar aos 19 anos. Trabalhou 4 décadas e meia e depois se 

aposentou. Ele se aposentou com: 

(   ) 45 anos  (    ) 64 anos  (    ) 49 anos  (   ) 54 anos 

 

b) Lucia tirou 4 semanas e 3 dias para pintar sua casa. Ao todo, quantos dias Lúcia tirou 

para realizar essa tarefa? 

(   ) 35   (    ) 31   (    ) 28  (   ) 25 

 

c) Paulo constrói móveis de madeira e demora em média três semanas para fabricar uma 

cadeira. Quantos dias ele demora para fabricar esta cadeira? 

(   ) 7 dias  (    ) 14 dias  (    ) 21 dias  (   ) 28 dias 

 

d) Elias viaja muito. A última viagem durou 63 dias. Esse tempo é o mesmo que: 

(    ) 8 semanas e 3 dias   (    ) 9 semanas 

(    ) 10 semanas    (    ) 12 semanas e 3 dias 

 

GEOGRAFIA 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer algumas causas da poluição do ar. 



 Identificas as consequências da poluição do ar às pessoas e ao meio ambiente. 

 Compreender como ocorrem alguns problemas ambientais. 

 

Habilidades: 

  EF05GE11 Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da 

residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico, etc). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Inserir o aluno à reflexão sobre as formas de poluição do Ar, dando continuidade ao tema: Ambiente e 

qualidade de vida, que teve seu início falando sobre a poluição da água. 

 

ATIVIDADE 

Para refletir... 

Esta semanaestudaremos sobre os problemas ambientais onde você vive, neste 

caso: A poluição do ar.  Esse tema, está relacionado ao “Meio Ambiente e nossa 

qualidade de Vida”. 

 

ATIVIDADE1 

1. Faça a leitura do texto para conhecer um pouco mais deste assunto. 

 

Os problemas ambientais onde você vive: A poluição do ar 

A poluição do ar causada por indústrias é umgrave problema 
ambiental, principalmente nasgrandes cidades. As substâncias lançadas 
na atmosfera são consideradas poluentes quando tornam o ar nocivo, 
prejudicando a saúde das pessoas. Irritação nos olhos, nariz e garganta, 
alémde problemas respiratórios são algumas das dificuldadesque a 
população das grandes cidadesenfrenta quando o ar está poluído.  

Para evitar a poluição do ar, as indústrias devem investir em 
tecnologias menos poluentes e no uso de equipamentos que reduzem os 
níveisde gases tóxicos no ar. 

O elevado número de veículos automotoresnas cidades também 
causa muita poluição do ar.  

 

2. Converse com seus familiares: troquem ideias e discutam acerca das seguintes perguntas e 

responda em seu caderno: 

a) No lugar onde você vive há indústrias que poluem o ar? 

b) Você ou alguém de sua família já teve problemas de saúde causados pela poluição do ar? 

c) Pesquise no dicionário ou internet o significado da palavra poluição. Escreva em seu 

caderno:  

 

ATIVIDADE 2 



 

Vamos descobrir se o ar do lugar onde você vive é poluído? 

Nesta atividade você vai verificar a poluição presente no ar. 

1. Siga as instruções e depois responda as questões no caderno. 

Material 

 Dois pedaços de tecido branco 

Como você vai fazer: 

 

 Guarde um dos pedaços de tecido em um saco plástico e coloque-o dentro de uma 

gaveta. 

 Pendure o outro pedaço de tecido em um varal, em uma janela ou em qualquer 

outro lugar ao ar livre. Evite deixá-lo em um lugar onde a chuva possa cair sobre 

ele. 

 Depois de 3 semanas, observe a cor do tecido pendurado no varal. Se possível, a 

cada semana, tire uma foto com o celular para registro. 

 Ao completar a terceira semana, retire o tecido do varal e compare com o outro 

tecido que você guardou dentro do saco plástico em uma gaveta. Ao final de sua 

observação, responda: 

2. Que diferenças você percebeu entre os dois pedaços de tecido ao final da terceira 

semana? 

3. No tecido pendurado no varal, quais diferenças você observou entre a primeira e a 

terceira semana? 

4. Que explicação você dá para os resultados observados? 

5. Você acha que o ar pode conter substâncias que fazem mal a saúde? 

 

SEXTA-FEIRA 08/05/2020 (LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA) 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

OBJETIVOS:  

 Produção de texto. 

 

  HABILIDADES: 

 EF35LP07 Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, 

regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto 

de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

 EF35LP09 Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas 

gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

 



CONTEXTUALIZAÇÃO: Após a leitura e interpretação do infográfico, faça o que se pede 

em seu caderno. 

 

ATIVIDADE: 

 
- Produza um texto contando sobre um dia em que você tomou vacina. Não deixe de 

contar: 

- Onde você foi atendido, 

- Quem te levou para tomar a vacina, 

- Quem o atendeu, 

- Se seus pais conversaram com você sobre a importância da vacina, 

- Se você teve medo, 

- O que devemos levar conosco quando vamos tomar vacina. 

 

Se desejar faça uma ilustração para o seu texto e pinte bem bonito. 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

OBJETIVOS:  

 Leitura e pesquisa para obter informações 

 

HABILIDADES: 

 (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em vlogs 

argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos 

gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. (EF05LP16) Comparar 

informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais 

confiável e por quê. 

 (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa em 

fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em sua carteira de vacinação há informações importantesa 

partir dela faça as atividades a seguir: 

 

ATIVIDADE  

 Pesquise o nome das vacinas que já tomou até aidade atual e as doenças prevenidas. 

 

Entre no link abaixo e saiba mais sobre a importância da vacinação infantil 

https://youtu.be/0DuHI0E6Bc4 

https://youtu.be/0DuHI0E6Bc4


 

 

OBJETIVOS: 

 Leitura de texto informativo, revisar a sílaba tônica 

HABILIDADES: 

 (EF05LP28) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vamos saber mais sobre a vacinação 

 

                                      Vacinação            

 

Você já deve ter tomado muitas vacinas até agora, mas será que você sabe o que é uma 
vacina? 

A vacina é uma substância que protege nosso corpo contra micro-organismos, como 
vírus e bactérias. É diferente de remédio, porque este, temos que tomar quando já 
estamos doentes, mas a vacina tem que ser tomada para prevenir as doenças, ou seja, 
para impedir que elas ocorram. 

Essa prevenção é importante porque alguns desses micro-organismos agem muito rápido 
quando entram em nosso corpo e sua ação deve ser bloqueada bem rápido. 

Mas as vacinas não servem só para isso, ajudam também à diminuir os gastos com 
medicamentos, pois com elas as pessoas ficam menos doentes, fazem com que os 
micro-organismos fiquem menos resistentes aos antibióticos, que são remédios que 
ajudam a combater infecções e também diminuem a velocidade de contágio de uma 
doença. Por isso pode ser chato tomar vacina, mas é muito importante! 

A maior parte das vacinas são aplicadas quando ainda somos bem pequenos, por isso é 
difícil de lembrar, mas como seus pais não podem esquecer, no posto de saúde é dada a 
eles uma carteirinha de vacinação, para acompanhar quais são necessárias em cada 
idade. 

                                                           Fonte: https://www.smartkids.com.br 

ATIVIDADE 

Para realizar a atividade seguinte precisamos recordar o que é sílaba tônica 

 

Numa palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e 
intensidade. 

Exemplos de sílabas tônicas 

 Amizade: a-mi-ZA-de (paroxítona) 
 Verão: ve-RÃO ( oxítona) 
 Música: MÚ-si-ca (proparoxítona) 

As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba 
tônica: 

As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a 
sílaba tônica: 

https://www.smartkids.com.br/


As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica: 

 

 

1-Retire do texto e escreva em seu caderno três palavras oxítonas, três palavras 

paroxítonas e três palavras proparoxítonas. 

 

 2- Circule SÍLABA TÔNICA das palavras. 

DURAÇÃO           

RÉGUA              

PAPAI 

SAPATO                

LÁPIS                

GATO 

PÁSSARO             

CAJÁ                  

NARIZ 

NOITE                  

CADEIRA           

JARDIM 

FÁCIL                   

CHÁCARA         

GOSTAVA 

 

 3-Escreva nos parênteses, a SÍLABA TÔNICA de cada palavra. 

SOFÁ – (    )                     

PÚBLICO(     ) 

TRIÂNGULO – (    )         

BONECA(    ) 

LENÇOL – (    )                 

FÓSFORO(    ) 

FUNIL – (    )                    

ANIMAL(    ) 

FÁBULA – (    )                 

NARIZ(    ) 

ÁRVORE – (    )                

ESPETÁCULO (    ) 

JARDIM – (    )                 

ASTRO – (    ) 



 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: 

- Reconhecer o significado do dia 1º de maio; 

- Relembrar as características do sistema monetário brasileiro; 

- Utilizar os conhecimentos referentes ao sistema de numeração decimal para composição de valor 

monetário. 

- Efetuar cálculos envolvendo valores monetários. 

 

Somente leitura: Retorne ao calendário do mês de maio e perceba que o dia 1 está com 

uma cor diferente dos outros números. Você sabe o porquê disso? Isso acontece para 

destacar que esse dia é feriado nacional. 

Você sabia?  

Em 1º de maio comemoramos o dia do trabalho. Nesse dia, lembramos que todas 

as profissões são importantes e devem ser valorizadas. 

 No Brasil, os trabalhadores enfrentam vários problemas, dentre eles citamos: A 

falta de emprego, a falta de formação profissional qualificada (a maioria dos brasileiros, 

por causa de problemas financeiros param de estudar e não aprendem uma profissão), 

baixos salários recebidos, etc. 

 A solução desses problemas cabe aos governantes, que devem se preocupar com 

uma política salarial mais justa e possibilitar aos trabalhadores melhores condições de 

formação profissional. 

O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar pra um 

funcionário. Ela é estabelecida por lei e tem base no valor mínimo que uma pessoa gasta 

para garantir a sua sobrevivência. Atualmente o valor é de R$1.045,00. 

Texto retirado do livro didático e site Uol 

 

 

Ao registrar a quantia mínima de um salário que um trabalhador deve receber é 

necessário utilizarmos o símbolo R$pois ele indica a representação de uma quantia em 

dinheiro, ou seja, de uma quantia monetária. O sistema monetário é um conjunto de 

moedas utilizado em um país para o pagamento de diferentes mercadorias.  

 

 

Em seu caderno de matemática, registre e responda os itens a e b: 

 

 

a) Em seu caderno de matemática, registre o valor das notas necessárias para compor o 

valor do salario mínimo. 

 



 

 

b) Silvia fez uma propaganda para seus sabonetes. Observe: 

 

 

 

 

 

Se uma pessoa comprar 18 sabonetes, ela pagará R$___________ 

 

 

 

 

ARTES 

 

 

Tema: Escultura 

Objetivo: Diferenciar o bi do tridimensional e conhecer alguns materiais usados na 

escultura.  

 

Geralmente, nós fazemos na escola atividades bidimensionais realizadas na 

folha de papel. A arte, no entanto, pode construir obras tridimensionais, por isso vamos 

estudar um pouco sobre a escultura que é um exemplo de arte tridimensional.  

 

Você sabe qual é a diferença entre o bi e o tridimensional?  

O bidimensional possui somente largura e altura como, por exemplo, o 

desenho e a pintura numa folha de papel ou numa tela. 

O tridimensional possui altura, largura e profundidade como, por exemplo, a 

escultura. 

 

Escultura 

Vamos conhecer um pouco sobre os tipos de escultura?  



2.  1.            
 

1. BOZAL, Valeriano: História geral da arte: Escultura III. Madrid: Ediciones Del Prado, julho 1996. 
2. GRECIA ANTIGA: Auriga de Delfos. Disponível em: http://greciantiga.org/img.asp?num=0809 Acessado em: 29 de abril 

de 2020. 
 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOZAL, Valeriano: História geral da arte: Escultura III. Madrid: Ediciones Del Prado, julho 1996. 

 

 

 

 

 

 
 

Modelagem: Escultura em 

argila da mesopotâmia.   

Escultura em bronze:  

Escultura Grega: Auriga de 

Delfos 

Escultura em madeira: Egito -  

Ushabti da tumba de Tutankhamón 

 

Escultura em madeira 

policromada: Menino Jesus 

 



 

 
  
 
 

INFOESCOLA: Pietà de Michelangelo. Disponível em: https://www.infoescola.com/artes/pieta-de-michelangelo/.  Acessado em 
29 de abril de 2020. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem foi Michelangelo?  

 Michelangelo Buonarroti nasceu em 6 de março de 1475 em Caprese na Itália. Foi 

escultor, pintor, arquiteto e poeta. Desde muito cedo, já mostrava o seu interesse pela 

arte. Começou os seus estudos artísticos em 1488. Ganhou grande reputação com a obra 

Pietà. Em 1508, começou a trabalhar na pintura da Capela Sistina no Vaticano. As 

pinturas foram feitas no teto da capela e mostram histórias bíblicas. O artista não quis 

aceitar ajuda e pintou sozinho 800m² e levou 6 anos para concluir.  Michelangelo foi 

chamado para ser o arquiteto da basílica de São Pedro em Roma. Ele começou a fazer 

diversos projetos, porém não conseguiu finalizar, pois acabou falecendo em 1564. O 

artista trabalhou até a sua velhice.         

 Escultura em pedra: Você já imaginou conseguir esculpir um 

tecido mole em uma pedra? Parece impossível, mas alguns artistas 

conseguem esse efeito!  Veja acima a escultura chamada Pietà do 

artista Michelangelo. A escultura foi feita no mármore que é uma 

pedra. Observe, principalmente, o tecido da roupa da personagem 

que representa Maria, mãe de Jesus.  

 



 

 

                      
MOMA: Alexander Calder. Disponível em: https://www.moma.org/artists/922. Acessado em: 29 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Quem foi Alexander Calder? 

 Calder nasceu no dia 22 de julho de 1898 em Lawnton nos Estados Unidos. O artista 

formou-se em engenharia mecânica e esse conhecimento interferiu nas suas obras. Ele 

viajou várias vezes a Paris na França e acompanhou a arte na Europa. Em 1931, entrou 

para uma associação que, entre outros artistas, tinha Piet Mondrian e Wassily Kandinsky 

com integrantes. Os móbiles que ele construiu se moviam por um motor ou à mão. O 

escultor fez obras de pequeno e grande porte, algumas se mexiam outras eram fixas. O 

artista introduziu uma nova forma de se trabalhar com as esculturas.  

 

 

Escultura em alumínio e 

aço: Alexander Calder -  

Spider, 1939 

Escultura em alumínio e 

aço: Alexander Calder -  

Sem título, 1939 



HYPENES: Pinacoteca de SP recebe fantásticas esculturas hiperrealistas de Ron Mueck. Disponível em: 
https://www.hypeness.com.br/2014/10/pinacoteca-de-sp-recebe-fantasticas-esculturas-hiperrealistas-de-ron-

mueck/Acessado em:  29 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Quem é Ron Mueck?  

 O artista nasceu em Melbourne na Austrália em 1958. O pai do artista fazia 

brinquedos de madeira e a mãe bonecas de pano. Ron Mueck começou a sua carreira 

fazendo bonecos para programas, comerciais e filmes como, por exemplo, o personagem 

Ludo do filme Labirinto de 1986. Incentivado por sua sogra que é artista plástica, e por um 

galerista e colecionador de arte, Ron Mueck começou a se dedicar à arte. Costuma 

trabalhar sozinho em seu ateliê, geralmente em silêncio ou, no máximo, ouvindo a um 

rádio. Utiliza materiais como resina, fibra de vidro, silicone e acrílico nos seus trabalhos. 

Atualmente, mora em Londres na Inglaterra.  

  Veja Ron Mueck trabalhando em seu ateliê na figure abaixo. O escultor está fazendo 

detalhes em um dos personagens da escultura que você viu anteriormente. 

 

HYPENES: Pinacoteca de SP recebe fantásticas esculturas hiperrealistas de Ron Mueck. Disponível em: 
https://www.hypeness.com.br/2014/10/pinacoteca-de-sp-recebe-fantasticas-esculturas-hiperrealistas-de-ron-

mueck/Acessado em:  29 de abril de 2020. 

 

 

Atividade 

 É realmente impressionante o que o escultor consegue fazer! As esculturas podem 

ser figurativas ou abstratas. Você já pensou em fazer uma escultura? Você pode usar 

sucata, papel ou massinha de modelar, mas primeiro faça um projeto, ou seja, desenhe a 

sua escultura e escreva quais são os materiais que você vai usar e as cores. Caso você 

Múltiplos materiais: Ron 

Mueck Casal debaixo do 

guarda-sol, 2013. 

 



não tenha esse material, não se preocupe! Faça somente o desenho do projeto da sua 

escultura. Assim que voltarmos para a escola, poderemos fazer uma escultura com 

materiais de fácil acesso. Não se esqueça de guardar o seu trabalho para entregar na 

escola quando voltarmos.  

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

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

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

esqueça de escrever neste espaço o tema da atividade que será: Estudo para escultura.  

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Enquanto estamos passando por esse período de quarentena é muito importante que 

todos se cuidem e se protejam para que possamos voltar o mais rápido possível à normalidade 

e às aulas, mas enquanto isso não acontece, é imprescindível também para o nosso corpo, que 

não fiquemos parados sem nos movimentarmos, então procure sempre fazer exercícios, realizar 

brincadeiras em que o corpo esteja em movimento mesmo dentro de casa.  

 

Atividade 1 

Jogo dos feijões 

 

Materiais necessários: 



- feijões 

- pregadores de roupa 

- potinhos ou copo plástico 

 

Contextualização: 

Há diversos tipos de brincadeiras que podem ser realizadas em casa com o mínimo de 

material e com coisas do nosso cotidiano, que trazem muitos benefícios a nossa saúde, 

estimulando a criatividade, exercitando a mente e o corpo. 

 

Objetivo da atividade:  

Desenvolvimento da coordenação motora fina através da manipulação de objetos 

 

Instruções para realização:  

A atividade poderá ser desenvolvida individualmente ou com os seus familiares. O jogo 

consiste em transportar feijões de um pote ou copo plástico para outro, utilizando os pregadores 

para pegar, transportar e depositar os feijões em um pote diferente, podendo ou não haver uma 

distancia a ser percorrida dependendo do espaço disponível. 

Caso escolha jogar individualmente, poderá realizar a atividade contabilizando o tempo, 

tentando diminuí-lo a cada rodada, melhorando assim o seu desempenho. Se realizar a 

atividade com a família, poderão realizar simultaneamente, fazendo que todos tentem superar os 

outros participantes e assim se divertirem junto. Agora, vamos jogar! 

 

Atividade 2 

Objetivo da atividade:  

Manter o condicionamento físico e desenvolver capacidades coordenativas. 

Contextualização: 

Como falamos no início, é imprescindível que se movimentem. Nosso corpo não foi feito 

para ficar parado. É essencial que façamos exercícios diariamente principalmente nesse período 

que estamos em casa, pois nem as caminhadas mínimas que faziam parte da nossa rotina antes 

da pandemia estamos fazendo mais. Portanto mexa-se e aproveite para incentivar a sua família 

a fazer o mesmo. 

Instruções para realização:  

Siga a seguinte sequência de exercícios: 

1º Separe alguns objetos pequenos (chinelos ou tênis, por exemplo), pelo menos uns 6. 

Coloque-os em linha reta com um espaço entre eles um pouco maior que os seus pés. Agora 

para começar, passe por cima de todos os obstáculos saltando um de cada vez, primeiro com os 

dois pés juntos. Repita por 5 vezes pelo menos. 



2º Com a mesma organização do exercício anterior, faça os saltos, porém agora imagine 

que você é o Saci-Pererê (personagem do folclore brasileiro) e só tem uma perna. Então 

flexione (dobre) a outra perna, e salte somente com uma, se conseguir. Na volta use somente a 

outra perna. Repita por 5 vezes pelo menos. 

3º Com a mesma estrutura do exercício anterior, faça um ziguezague nos obstáculos, ou 

seja, caminhe passando entre os objetos sem encostar neles (entre por um lado e saia pelo 

outro) e volte fazendo o mesmo. Se conseguir aumente a velocidade e faça uma caminhada 

rápida ou uma corrida leve, desde que o espaço esteja seguro sem nenhum risco de se 

machucar e com algum adulto junto.  

4º Agora você vai fazer a mesma coisa que o exercício anterior (3º exercício), porém 
quando terminar o ziguezague de frente, vai voltar realizando o percurso de costas. Comece 
devagar e depois aumente a velocidade, se conseguir. 

 
Divirta-se!! 

 


