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EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
5º ano - SEMANA DE 11 DE MAIO DE 2020 
 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de 

poluição. (EF05GE11) Identificar e descrever problemas socioambientais que ocorrem no entorno. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Poluição Ambiental é um assunto que mobiliza todo o planeta porque ultrapassa a questão 

cientifica, interferindo na qualidade da nossa vida atual em maior ou menor escala conforme a localização  e arriscando 

as condições de vida futura caso não haja controles rígidos e emergências sobre a poluição que produzimos. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   

 

Atividade: ler, refletir, pesquisar, discutir com familiares, desenhar, pintar  e responder as questões propostas sobre a 

temática apresentada. 

 

 

POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 

 Na aula passada falamos sobre o buraco na cada de ozônio na atmosfera terrestre na região do Ártico (Polo 

Norte) que abriu-se e fechou-se por obra da Natureza e comentamos que na Antártica (Polo Sul) a coisa ainda era muito 

preocupante, e diferente do buraco no outro polo, este é de responsabilidade do homem, fruta da poluição lançada na 

atmosfera (nosso céu). 

  

RELEMBRANDO: MAS O QUE É POLUIÇÃO AMBIETAL? 

 

 Poluição ambiental é todo detrito jogado no ambiente que provoca sua destruição. Na imensa maioria das 

vezes, por ação do homem. 

 A poluição ambiental se divide em: 

 

 Poluição Atmosférica: é a poluição do ar, resultado de gases jogados na atmosfera por carros, indústrias, aviões   etc. 

Entre outras consequências este tipo de poluição causa o buraco na camada de ozônio que protege a Terra dos raios 

ultravioletas emitidos pelo Sol. 

 

Poluição Hídrica: é a poluição das águas, seja, rios, lagos, mar, oceanos, córregos, lençóis freáticos e poços. São detritos 

expelidos nas águas vindo de indústrias, nossas casas, hospitais etc.   

 

Poluição dos Solos é a poluição na terra seja por lixo, agrotóxico na agricultura e até despejo de dejetos químicos que 

contaminam o solo e compromete seres vivos que dela depende. 

 

Poluição Sonora é o barulho excessivo, acima de 65 decibéis (medida usada para o som), que é mais comum nos centros 

urbanos, causado pelo trânsito, aviões, máquinas, músicas altas, aglomerações de pessoas. 

 

Poluição Visual é causado pelo excesso de publicações como: cartazes, outdoors, placas e outros espelhados pelo 

ambiente, geralmente urbano.   
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Poluição Térmica é a poluição causada pela elevação de temperaturas nas águas naturais devido o lançamento de águas 

muito quentes usadas na refrigeração (esfriamento) de centrais elétricas, usinas nucleares, refinarias etc. 

 

Poluição Luminosa é causada pelo excesso de luz usadas por nos, seres humanos, também comum nos grandes centros 

urbanos. 

 

Poluição Radioativa é causada por resíduos da energia nuclear ou atômica e por alguns produtos químicos capazes de 

gerar radiação.  

 

 O homem foi capaz de criar todas estas fontes de poluição, mas é ele, também, capaz de criar alternativas que 

diminuam o impacto causado por cada tipo de poluição no meio ambiente e consequentemente garantir a continuidade 

da vida no planeta, inclusive a nossa. 

 Algumas das ações que contribuem para a diminuição da poluição do meio ambiente são: economia dos 

recursos naturais (água, luz, petróleo etc.), reciclagem do lixo e a diminuição dos detritos lançados no meio ambiente.    

 Continuamos este papo na próxima aula! 

 

Questões sobre o tema – Releia, pesquise mais sobre o assunto com sua família e responda as questões abaixo:  

1- Recorte e cole 6 figuras ou faça desenhos diferentes que remetam a poluição ambiental e escreva de que tipo 

de poluição se trata. 

 

2- Com que tipo de poluição você convive? Em quais situações? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

3- Preencha o quadro  

Tipo de poluição  Como você e sua família contribuem 

para este tipo de poluição:  

O que vocês podem fazer para 

diminuir este tipo de poluição: 

Poluição Atmosférica    

 

 

 

 

 

Poluição Hídrica   

 

 

 

 

 

Poluição Sonora   
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Poluição do Solo  

 

 

 

 

 

4 – Faça um texto sobre poluição ambiental e  pinte a figura abaixo: 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

5- Enumere a segunda coluna de acordo ao tipo de poluição correspondente: 

 

1- Poluição Sonora   (   ) resíduos de esgoto jogados no rio. 

2- Poluição Atmosférica  (   ) jogar lixo nas ruas 

3- Poluição Visual  (   ) Emissão de sons acime de 65 decibéis. 

4- Poluição hídrica  (   ) fumaça lancadas aos céus por industrias  

5- Poluição Radioativa  (   ) excesso de cartazes e outdoor. 

6- Poluição do Solo  (   ) resíduos de energia atômica  
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DISCIPLINA: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF05GE03) Distinguir os conceitos de uma região/cidade, forma, função e rede urbana e 

analisar as mudanças sociais, econômicas, culturais, politicas e ambientais provocadas pelo crescimento das regiões. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Compreender como e porque se dá a ocupação de um determinado facilita a compreensão sobre 

o espaço que ocupa e como se da a relação homem x meio. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   

 

Atividade: leitura, pesquisa, debate com a família e solução das questões propostas. 

A OCUPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E REGIÃO  

 

  Você já pensou sobre como é a ocupação do Brasil?  Por que ela acontece desta forma? 

 

 Bom vamos lá, O Brasil tem um território imenso, 8.516.000 km o quinto maior país do mundo, com uma 

população de 210.147.125 pessoas (IBGE/2019), distribuídas em 5,570 municípios em 26 estados e o Distrito Federal. 

Mas esta ocupação é bem heterogênea, ou seja, diferente. As regiões com maior número de habitantes é o sudeste e o 

sul. Sendo São Paulo, na região sudeste, o estado mais populoso do país, embora seja de médio porte em tamanho. 

Enquanto o Amazonas, maior estado do Brasil, tem uma população muito menor. Isso acontece porque todos os povos, 

desde sempre, procuram se estabelecer em regiões que tenham as melhores condições para viver e se desenvolver. 

  A região sudeste, onde São Paulo está localizado,  é uma região que oferece um clima ameno, solo fértil, 

diversidade de fauna e flora estações  climáticas estáveis, muita água potável, sol e chuva bem distribuídos ao longo do 

ano, riquezas naturais, um relevo de grandes áreas planas e  um mar calmo com um litoral propício para construção de 

portos, principalmente o litoral paulista, onde se encontra o maior porto da América do Sul, o porto de Santos. 

 Por todas estas características a região sudeste, e em especial o estado de São Paulo,  atrairam diferentes 

povos, com diferentes projetos: indústrias, fazendas, comércio e atividades de prestação de serviços. Essas pessoas 

encontraram na região as condições ideais para seu desenvolvimento. 

 Outras regiões do país apresenta uma área geográfica com muitas dificuldades: solo rochoso, solo arenosos, 

clima com muitos períodos de secas ou chuvosos demais, etc... 

 Estes foram os motivos que fez com que os portugueses, colonizadores iniciais, e com o passar das décadas, 

outros povos, escolhessem São Paulo e região para viver. Esta ocupação fez a região prosperar muito e nela concentra 

atualmente, o maior número de habitantes e a maior potência econômica do país.  

A região progrediu muito, mas também sofreu muito com a devastação do seu meio, com a poluição e a 

ocupação desorganizada do território. Apresenta hoje áreas com muita densidade populacional, ou seja, um número 

muito alto de habitantes vivendo por metro quadrado, o que trás outros problemas.    

Em razão da geografia, recursos naturais e clima, o nosso estado foi crescendo e atraindo diferentes povos do 

Brasil e do mundo, fazendo com que a capital se tornasse um centro cosmopolita, a maior cidade da América Latina, 

onde circulam e interagem diferentes culturas e promove uma grande diversidade de cores, sabores, idiomas, hábitos, 

artes, agriculturas, hábitos e religiões e etc. 

 

VAMOS PESQUISAR E CONHCER MAIS  

 

1- Converse com sua família e complete o quadro com informações do seu dia a dia. 
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Países  Comida  Palavras  Marcas  

Portugal     

Africa     

Índios nacionais     

Japão     

Itália    

EUA    

 

 

 

2- Agora preencha o quadro com informações da sua família. 

Pessoas da família  Local onde nasceram 

Você   

Avó materna   

Avô materno   

Mãe   

Pai   

Avó Paterna   

Avô paterno   

 

3- Entreviste com alguém da sua família que veio de outro estado: 

NOME _____________________________________________________ 

GRAU DE PARENTESCO: __________________________________________ 

DE ONDE VEIO ________________________________________________ 

QUANDO VEIO ________________________________________________ 

POR QUAL MOTIVO VEIO ______________________________________________ 

COMO SE SENTE HOJE MORANDO EM SÃO PAULO: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4- Pesquise qual a população e o território do Estado de São Paulo?  E da cidade de Diadema?  

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5- Quais lugares do estado de São Paulo você já foi? Qual a principal característica ? 
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Entre no link e ouça a música:  https://www.google.com.br/amp/s/www.vagalume.com.br/premeditando-o-

breque/sao-paulo-sao-paulo.html.amp  

Música: São Paulo, São Paulo. Autoria da música, da letra (19830  e a interpretação é do grupo Premê - antigo 

Premeditando o Breque.)     

 

 

É sempre lindo andar na cidade de São Paulo 

O clima engana, a vida é grana em São Paulo  

A japonesa loura, a nordestina moura de São Paulo  

Gatinhas punks, o jeito ianque de São Paulo   

Na grande cidade me realizar, morando num BNH  

Na periferia a fábrica escurece o dia   

Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo (de São Paulo...)  

Pardais, baratas, ratos na rota de São Paulo (de São Paulo..)  

E pra você criança, muita diversão — e "pauluição" 

Tomar um banho no Tietê ou ver TV   

Na grande cidade me realizar, morando num BNH 

Na periferia a fábrica escurece o dia 

Chora Menino, Freguesia do Ó, Carandiru, Mandaqui (aqui!)  

Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi — Pari  

Butantã, Utinga, M' Boi Mirim, Brás, Brás, Belém  

Bom Retiro, Barra Funda, Ermelino Matarazzo, Móoca, Penha, Lapa, Sé Jabaquara, Pirituba, Tucuruvi, Tatuapé   

Pra quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo (em São Paulo) 

Lavar o carro comendo um churro é bom pra burro! 

Um ponto de partida pra subir na vida em São Paulo  

Terraço Itália, Jaraguá, Viaduto do Chá   

Na grande cidade me realizar, morando num BNH  

Na periferia a fábrica escurece o dia  

Na periferia a fábrica escurece o dia  

Na periferia a fábrica escurece o dia. 

 

 

https://www.google.com.br/amp/s/www.vagalume.com.br/premeditando-o-breque/sao-paulo-sao-paulo.html.amp 

A canção São Paulo, São Paulo,  foi eleita em 2003 como musica símbolo de São Paulo, que fala um pouco e de forma 

divertida dos problemas e da rotina da capital do estado. 

 

6- Ouça a música e converse com seus pais sobre ela e faça um desenho sobre aquilo que mais te chama atenção 

em relação ao nosso estado, São Paulo. 

 

 

https://www.google.com.br/amp/s/www.vagalume.com.br/premeditando-o-breque/sao-paulo-sao-paulo.html.amp
https://www.google.com.br/amp/s/www.vagalume.com.br/premeditando-o-breque/sao-paulo-sao-paulo.html.amp
https://www.google.com.br/amp/s/www.vagalume.com.br/premeditando-o-breque/sao-paulo-sao-paulo.html.amp
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF35EF01), (EF35EF03), (EF35EF04) Valorizar a cultura afro-brasileira e a indígena. Conhecer 

e vivenciar jogos afro-brasileiros e indígenas. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Brincadeiras e jogos vamos vivenciar o “SHISIMA”   um jogo de origem africana 

que envolve estratégia, raciocínio e antecipação. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este jogo se assemelha as estratégias utilizadas em nosso "jogo da velha", mas neste tenta-

se impedir que o adversário alinhe suas peças em uma das diagonais do tabuleiro octagonal (oito lados). Cada jogador 

recebe 3 peças (de mesma cor). O objetivo do jogo é posicioná-las em linha reta. Em procedimentos do jogo vamos 

iniciar o processo de confecção do tabuleiro e todas as regras passo a passo. 

Material: Folha de caderno, papel sulfite (e papelão*); Caneta, lápis ou canetinha; tampinhas de garrafa pet, botões, 

moedas ou quaisquer outros materiais que possam ser utilizados como suas peças. 

 

A Origem 

O jogo SHISIMA, é um jogo que envolve o alinhamento de três peças, e é jogado pelas crianças da parte ocidental 

do Quênia (Kenya).  

Na língua tiriki, a palavra shisima quer dizer “EXTENSÃO DE ÁGUA”. Eles chamam as peças de IMBALAVALI ou 

pulgas-d’água. As pulgas-d’água movimentam-se tão rapidamente na água que é difícil acompanhá-las com o 

olhar. É com essa mesma velocidade que os jogadores de Shisima mexem as peças no tabuleiro. As crianças do 

Quênia desenham o tabuleiro na areia e jogam com tampinhas de garrafa. Este jogo lembra as estratégias 

utilizadas em nosso “Jogo da Velha”, mas no jogo africano tenta-se impedir que o adversário alinhe suas peças 

em uma das diagonais do tabuleiro octagonal (oito lados).É um jogo que envolve estratégia, raciocínio e 

antecipação. 

Fonte: https://www.geledes.org.br/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/ 

 

 

Vamos iniciar esta aula seguindo nossa rotina de aula prática na escola, realizando alguns alongamentos conforme as 

ilustrações. A maioria dos alongamentos abaixo as crianças já realizaram nas aulas de educação física. Faça bem devagar 

respeitando seu limite físico, sem esforços e seguindo as orientações das figuras a seguir: 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/- Acesso em 06/05/2020 

https://www.geledes.org.br/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/
https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/


EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
Teletrabalho - 5º Ano 

 8 

 

Procedimentos do jogo: 

 

Material: 

 

- Folha de caderno, papel 

sulfite (e papelão*); 

 

- Caneta, lápis ou canetinha; 

 

- Tampinhas de garrafa pet, 

botões, moedas ou 

quaisquer outros materiais 

que possam ser utilizados 

como suas peças. 

 

(*) Você pode colorir o seu 

tabuleiro e, se quiser, colar 

num papelão para ficar mais 

firme. 

 

 

REGRAS 

 

- 2 jogadores 

- 3 peças por jogador (2 cores diferentes) de 

cada lado. 

- Após decidir quem começa (através do 

Joquempô), um jogador de cada vez, mexe 

uma de suas peças na linha, até o próximo 

ponto vazio; em seguida é a vez do adversário. 

- Não é permitido passar por cima de outra 

peça. 

- Cada jogador tenta colocar as suas três peças 

em linha reta. 

- O primeiro a colocar as três peças em linha 

reta ganha o jogo. 

- Se repetir o mesmo movimento três vezes, a 

partida termina empatada e começa um novo 

jogo. 

- Não é permitido deixar sua peça na casinha 

central por mais de três jogadas consecutivas.  

 

INÍCIO DO JOGO 

CADA JOGADOR 

COM SUAS 3 

PEÇAS 

 

MOVIMENTAÇÃO 

DAS PEÇAS, 

SEGUINDO AS 

LINHAS, E 

PROCURANDO 

ESPAÇOS VAZIOS 

 

FORMAS DE VENCER O JOGO: 

3 PEÇAS DA MESMA COR FORMANDO UMA RETA 

 
 

 

 

Observação: Veja o vídeo explicativo desta atividade  neste link; https://www.youtube.com/watch?v=LcHvXvU_Q0g ( 

Acesso 06/05/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=LcHvXvU_Q0g
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Dicas: Sugestões de materiais para a confecção do tabuleiro: 

 

Feito de papel e papelão 

 
                                    Fonte: http://elianaeamatematicadodia.blogspot.com/2016/11/atividade-extracurricular.html 

 

                                            

                       
https://saveig.org/p/B_IyJidB2vV/                                                   https://saveig.org/p/B3a0TmNnUoK/ 

 

 
 

 

Descreva no seu caderno como foi a experiência com esse jogo. Quem participou com você? Que tipo de material você 

utilizou para confecção do tabuleiro? Finalize com um desenho bem bonito desta atividade no caderno. 

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

 BOA ATIVIDADE! 

http://elianaeamatematicadodia.blogspot.com/2016/11/atividade-extracurricular.html
https://saveig.org/p/B_IyJidB2vV/
https://saveig.org/p/B3a0TmNnUoK/


EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
Teletrabalho - 5º Ano 

 10 

 

DISCIPLINA: ARTE 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ampliar o repertório cultural, conhecer e apreciar o trabalho do Artista Piet Mondrian, suas 

obras e inspirações (EF15AR02, EF15AR04). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Não à toa, a música inspirou muito as pesquisas dos pintores abstratos. A arte abstrata busca a 

sensação pura: ela não descreve um mundo exterior, nela tudo é questão de ritmo, de harmonia. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Os trabalhos de Piet Mondrian destacam-se por suas formas abstratas e  a geometrização, em sua maioria utilizando as 

cores primárias (azul, vermelho e amarelo) o preto e o branco, essas elementos são reunidos, delimitados pelas linhas 

pretas que estruturam e dão ritmo ao conjunto. O artista realizava suas pinturas ouvindo suas musicas favoritas e 

conseguiam um ótimo resultado.  

 

Vejam algumas obras de Piet Mondrian: 

 
 

https://images.app.goo.gl/qtmqgVxbvuShtFXB7 
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       https://images.app.goo.gl/YRjBv75Pe3H7AVyr6                                 https://images.app.goo.gl/Rh5DUotTYcx62LFd7 

 

 

Assim como Piet Mondrian você pode criar várias produções ai na sua casa, ouvindo as músicas de sua preferência, as 

que te emocionam, que te deixam feliz, que te acalmam, enfim que te deixem a vontade e que te inspirem a criar. 

Pegue uma folha, um papelão, uma cartolina ou uma caixa de pizza, (algo que tenha fácil acesso em casa). 

Separe também seus materiais (lápis de cor, giz de cera, canetinha, tinta, régua etc). 

Coloque uma música que você curta bastante. 

 

Uma sugestão (Happy  de Pharrell Willims)  

Clip da Música. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7dPqrmDWxs 

 

Com o material preparado, coloque a música  e solte a sua imaginação: pinte, desenhe, jogue a tinta sobre o suporte, 

etc... deixe o ritmo da música guiar os seus movimentos, o tempo que terá pra fazer é o mesmo da música, se preferir 

repita quantas vezes quiser.  

Ao final você terá criado uma arte abstrata bem bonita! Bom Trabalho. 

 

As obras do Piet mondrian também foram usadas como inspiração para a criação no designer de vários produtos, vejam 

alguns deles:  

  

             
                                                                             https://images.app.goo.gl/HGwzMhdXXPBzbvvQ9 

https://images.app.goo.gl/YRjBv75Pe3H7AVyr6
https://images.app.goo.gl/Rh5DUotTYcx62LFd7
https://www.youtube.com/watch?v=C7dPqrmDWxs
https://images.app.goo.gl/HGwzMhdXXPBzbvvQ9
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                   https://images.app.goo.gl/iQTLnudxbVwRyreK7                                 https://images.app.goo.gl/7WcRum2Q1Pjnbsaj6 
 

 

 
https://images.app.goo.gl/7CV614TePSrDRZ5H9 

 
 

Bom, já temos exemplos de como a arte está ligada ao nosso dia a dia. Agora é a sua vez de fazer arte utilizando ai 

alguns exemplos de Piet Mondrian. Crie a estampa de um produto que você acha que faria bastante sucesso no 

mercado da moda: pode ser um tênis, uma peça de roupa, uma chuteira, uma bola, a fachada de uma casa, de um 

shopping, um boné,  um shopping... . 

Você é o artista agora! Seja criativo e lembre-se que a sua estampa será baseada em uma arte abstrata e ela  pode ser 

na forma de um desenho bidimensional ou tridimensional. 

Bom Trabalho!! 

https://images.app.goo.gl/iQTLnudxbVwRyreK7
https://images.app.goo.gl/7CV614TePSrDRZ5H9
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e 

apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio 

artístico da humanidade. 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  

(EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da narrativa ficcional lida ou ouvida: personagem, tempo e espaço. 

(EF01LP39) Construir, pela observação da sequência de imagens, o sentido de uma narrativa visual (livros de imagens, 

história em quadrinhos). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Desenvolver a habilidade de descrever, analisar, interpretar e relacionar imagens. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

ATIVIDADE  

 

A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Este tipo de texto 
humorístico é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos (HQ's), porém bem 
mais curtas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da Internet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://br.pinterest.com/search/pins/?q=garfield%20tirinha&rs=typed&term_meta[]=garfield%7Ctyped&term_meta[]=tirinha%7Cty
ped 

 

https://br.pinterest.com/search/pins/?q=garfield%20tirinha&rs=typed&term_meta%5b%5d=garfield%7Ctyped&term_meta%5b%5d=tirinha%7Ctyped
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=garfield%20tirinha&rs=typed&term_meta%5b%5d=garfield%7Ctyped&term_meta%5b%5d=tirinha%7Ctyped
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a) Vocês sabem o que é uma tirinha?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Já leram alguma?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

c) Qual a importância da tirinha em nossa sociedade?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

d)  Vocês conhecem algum autor de tirinhas? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

e) Onde podemos encontrar esse tipo de texto? 

(   ) rádio    (   ) televisão  (   ) jornal   (   ) panfletos   (   )internet   (   ) revistas 

 

f) Escreva um título para a história acima. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

g) Quem são as personagens mostrados na tirinha? Você conhece? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

h) O que está acontecendo nesta história? O que você acha das segundas-feiras? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Vamos produzir um texto. Observe a tirinha abaixo. Ela conta uma história apenas utilizando desenhos. 

Use sua criatividade e sua imaginação!  

 

 
Fonte da imagem:https://br.pinterest.com/pin/638174209669258201/ 

https://br.pinterest.com/pin/638174209669258201/
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

                 SAIBA MAIS...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/726275877384342692/ 

 
Atividade 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem:br.freepik.com 

 

Se eu fosse tomate 

 

          Se eu fosse um tomate ia ser duro, porque, sinceramente, odeio tomate. 

          A pior coisa da vida, pior que chuva nas férias, nota baixa ou ser pego em flagrante, é a gente não gostar da gente 

mesmo. 

          Se eu fosse um tomate ia detestar eu mesmo. 

https://br.pinterest.com/pin/726275877384342692/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Fvetores-premium%2Fdesign-de-personagens-de-desenhos-animados-de-tomate_3304376.htm&psig=AOvVaw19UomikKxfQADo5P_X7jeP&ust=1588788849328000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj9yZXpqZ3pAhXUDtQKHYUdAtsQr4kDegQIARAw
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          É gostoso comer em lanchonete, mas quando vem um cheese-salada, melhor procurar bem. Tem sempre um 

tomate escondido atrás da alface ou disfarçado de maionese. 

          Tenho certeza que eles fazem de propósito, só para ver a careta dos fregueses engasgados e dar uma risadinha na 

cozinha. 

          Para falar a verdade, nem sei o que o tomate é. Se é cereal, legume ou fruta, hortaliça ou arbusto. Verdura não é, 

porque verdura é verde. Talvez nasça no chão feito formiga ou minhoca. Talvez dê em cachos. Tudo pode ser. Agora, a 

vantagem do tomate, isso ninguém descobriu. 

          Perguntei ao professor qual a função do tomate no mundo em que vivemos. Ele mandou prestar atenção na aula. 

Na minha opinião, o tomate não serve para coisíssima nenhuma. 

         Tive dois sonhos. No primeiro, vinha voando e de repente cai. Quando vi, estava cheio de sangue no meio de 

cobras brancas se enroscando pelo meu corpo. Gritei. Mas aquilo não era sangue. Era molho de tomate. Tinha caído 

num prato gigante de macarronada. No outro sonho, a gente estava na classe, alguém imitou um gato. A professora 

arregalou os olhos, foi ficando vermelha, foi inchando e virou um tomate enorme de óculos e rabo-de-cavalo. 

         Telefonei para o meu pai e perguntei quem inventou o tomate. Ele estava ocupado e mandou eu ir brincar de outra 

coisa. 

         A Marisa não acha ser tomate nada demais. Se ela fosse tomate nem ia esquentar a cabeça. Ficava dependurada 

numa árvore ou empilhada numa barraca de feira. Ela disse também que ia se achar a melhor coisa da pizza. 

         A Marisa senta na carteira da frente, na escola, vivo olhando os cabelos dela e sentindo o seu perfume. Quando 

ficar grande quero me casar com ela. 

 

                                                                                                                                                                   Augusta Schimidt 

 

 

1.O texto nos mostra que o garoto estava muito preocupado em definir o tomate. Por que ele estava tão preocupado 

com esse assunto? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Como reagiram o professor e o pai diante das perguntas do menino? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. O menino teve dois sonhos. Por que lhe causaram tanto medo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4.    Marisa não acha nada demais ser tomate. Explique, usando palavras do texto. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

5- Se fosse uma banana? Conte como seria a sua vida. 

    
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
                                                                       Fonte da imagem:br.freepik.com 
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
6.Faça o desenho da fruta que você mais gosta! 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, 

estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Compreender a situação problema e buscar diferentes formas para sua resolução. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Faça no seu caderno a resolução dos problemas em uma folha que não comprometa outras atividades caso a gente 

precise destacar. Coloque o nome, data, o número do exercício e a resolução. Não precisa copiar o problema.  

 

 



EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
Teletrabalho - 5º Ano 

 18 

1) 

                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
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4) 

 
 
 
 
 
 

5) 
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6) 

 
 
 

 
 
 


