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Alunos, pais ou responsáveis: 

Esta semana os alunos do quinto ano realizarão atividades com a temática: “Povos da 

antiguidade”. Todas as atividades serão realizadas no caderno. Não é necessário que sejam 

feitas todas de uma vez, crie uma rotina de atividades durante a semana toda. 

 Pedimos que possibilitem que a criança realize as atividades de forma autônoma, 

auxiliando-a em suas dúvidas e fazendo-a refletir sobre os possíveis erros que possam surgir. 

 Mais uma vez contamos com a participação de todos! A colaboração de vocês neste 

momento é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem da criança.   

   

Contextualização 

  

 Temos buscado sempre basear nossas atividades em temas que seriam abordados em 

sala de aula em uma rotina normal. O tema escolhido para essa semana foi “Povos da 

antiguidade”, esse tema será muito trabalho nas disciplinas de história e geografia, decidimos 

trabalhar também com o tema essa semana trazendo para outras disciplinas, tentando amenizar 

o máximo possível a defasagem que a distância entre professor e aluno pode causar. Esperamos 

que aproveitem bem esse novo tema. 

 

Atividades 

 
Leitura: Toda semana teremos a sugestão de um livro, para que as crianças continuem 

exercitando a leitura. Basta clicar nesse link aqui embaixo e ler. Vocês também podem 

ler livros ou revistas que tenham em casa. O importante e não deixar de exercitar o 

nosso cérebro com a leitura. 

 

A leitura dessa semana está aqui              “Azizi, o menino viajante” 

Basta copiar esse site em azul, nessa barrinha. 

  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/azizi-o-menino-viajante/ 
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MATEMÁTICA 

Objetivo: Compreender a importância dos povos antigos na construção da história da 

matemática e dos números e utilizar-se dos numerais e operações na solução de cálculos 

mentais e situações problema. 

HISTÓRIA DOS ALGARISMOS 
(O texto é somente para leitura) 

OS PRIMEIROS REGISTROS DOS SISTEMAS DE NUMERAÇÃO 
 

Os números foram criados, ao longo da história, diante da necessidade do 

homem, pois precisavam de uma forma de representar as quantidades. 

As primeiras representações numéricas apareceram em razão da necessidade de 

se fazer a contagem dos animais, por exemplo. Os pastores soltavam seu rebanho pela 

manhã e contavam esses animais através de pedrinhas que eram colocadas num saco. 

Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao buscar o rebanho, os 

pastores contavam de forma inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. 

CONTAGEM REGISTRADA EM OSSOS E PEDRAS 

Nessa época existiam outras formas de representação numérica, como nós em 

cordas ou riscos feitos em ossos e pedras, sendo que cada região utilizava uma forma 

diferente. 

O homem percebeu que precisava de uma forma única de representar essas 

quantidades, para facilitar o entendimento entre os diferentes povos. 

Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. 

 
Sistema de numeração dos povos egípcios 
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Os romanos também inventaram uma forma de contar as coisas, ou seja, o seu 

sistema de numeração, conhecidos como números romanos. Podemos encontrá-los até 

hoje, sendo usados na escrita dos séculos, em relógios, capítulos de livros, nomes dos 

papas, etc. 

 
Algarismos romanos 

Porém, os números que usamos foram criados pelos indianos, no Norte da Índia, 

em meados do século V da era cristã. As primeiras inscrições aparecem 

aproximadamente da forma como escrevemos. Descobriram as posições de se colocar 

os mesmos para formar os números maiores. 

Mas foram os árabes que difundiram essa forma de contagem e por isso ficaram 

conhecidos como indo-arábicos, através de um grande matemático chamado al-

Khwārizmī, que deu nome aos mesmos de algarismos. 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/a-historia-dos-algarismos.htm 

 

 COPIE E RESOLVA AS SEGUINTES ATIVIDADES EM SEU CADERNO 

 

1. Um pastor de ovelhas tinha em seu rebanho 1500 ovelhas. Todos os dias ele as 

soltava e no final da tarde para recolhe-las fazia saquinhos com 10 pedrinhas em 

cada um deles. Quantos saquinhos ele precisava fazer para garantir que todas as 

suas ovelhas tinham voltado ao lar? 

 

2. O homem primitivo contava com os dedos. Considerando que temos 5 dedos em 

cada uma de nossas mãos, quantas mãos são necessárias para chegarmos ao 

número 200? 
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3. Os romanos usavam letras para representar os números. Veja: 

 X = 10 

 V = 5 

 C = 100 

 I = 1 

 L = 50 

 D = 500 

 M = 1000 

 

 Considerando os valores acima, represente através de números romanos os 

numerais abaixo: 

a) 20 = 

b) 25 = 

c) 23 = 

d) 30 = 

e) 55 = 

f) 101 = 

g) 60 = 

h) 1.105 = 

i) 505 = 

 

4. Para contar seus animais, Bartolomeu fazia agrupamentos de 100 pedrinhas. 

Como tinha 2000 animais, quantos agrupamentos precisava fazer para realizar a 

contagem? 

 

5. Os cálculos mentais eram muito utilizados antigamente. Calcule mentalmente. 

a) 100 + 20 + 30 + 42 = 

b) 60 + 30 + 4 = 

c) 1.000 + 100 + 20 + 3 = 

d) 2.000 + 300 + 30 + 8 = 

e) 100.000 + 2.000 + 30 + 6 = 

f) 400.000 + 3.000 + 20 + 1 = 

g) 1.000.000 + 100.000 + 10.000 + 1.000 = 

 

6. Imagine que você é um homem da caverna e que os números não existem. 

 

 Represente através de desenhos 30 ovelhas. 
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7. Observe as ovelhas que você desenhou, no total elas tem: 

      ____ olhos       ______patas     ______bocas 

      ____cabeças     _____orelhas   _______caudas 

8. Os Sumérios desenvolveram a primeira calculadora do mundo antigo. 

    Utilize uma calculadora (caso não tenha pode armar e resolver as contas) e faça os 

seguintes cálculos: 

a) 1.236 + 538 + 39 = 

b) 2.128 + 639 + 46 = 

c) 4.369 + 385 + 181 + 89 = 

d) 3.275 + 1.751 + 139 + 30 = 

_______________________________________________________________________ 

PORTUGUÊS  
 
Objetivo: Ler e interpretar um texto conhecendo a origem da escrita e os alfabetos 
utilizados por outros povos. Promover a reflexão das regularidades ortográficas. 
 

A ORIGEM DA ESCRITA 

(texto apenas para leitura) 

  A história da escrita começou no período da pré-história, quando os homens 

faziam desenhos na parede das cavernas como uma forma de se comunicar. Esses 

desenhos, chamados de pinturas rupestres, consistiam na transmissão de ideias, pois 

representavam seus desejos e necessidades. A arte rupestre, obviamente, não se trata 

de um tipo de escrita, uma vez que não havia uma padronização e uma organização, 

contudo, foi o início da comunicação entre os seres humanos. Esse tipo de escrita era 

conhecida como pictórica ou hieroglífica. 

 

Fonte: https://conhecimentocientifico.r7.com/arte-rupestre-o-que-e-quando-onde-e-
por-quem-foi-feita/ 
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Segundo os historiadores, os sistemas de escrita que se tem conhecimento foram 

instituídos de forma independente, em períodos distintos, por civilizações diferentes, 

entre elas a Mesopotâmia, China, Egito e América Central 

 INÍCIO DA ESCRITA: MESOPOTÂNIA 

Sabe-se que a história da escrita começou na antiga civilização mesopotâmica (atual 

Iraque) por meio dos povos sumérios. Essas pessoas desenvolveram a escrita 

cuneiforme por volta de 4.000 a.C.  Eles iniciaram o processo da escrita usando argila e 

a cunha (uma ferramenta de metal ou madeira dura, em forma de prisma). Geralmente 

os registros do cotidiano desse povo eram representados por desenhos, feitos nessas 

placas de barro. Com esse material não precisava um grande desenhista para fazer todos 

os caracteres. Na escrita cuneiforme eram usados cerca de 2000 símbolos, todos feitos 

da direita para a esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/605382374888652139/ 

  Na civilização fenícia o desenvolvimento da escrita e do alfabeto teve grande 

avanço graças à demanda dos comerciantes fenícios. Foi nesse contexto que um 

alfabeto com apenas vinte e duas letras, que vão da direita para esquerda e sem vogais, 

como mostra a figura abaixo: 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/177329304049167329/ 

O Alfabeto grego, também criado a partir do alfabeto fenício,  sofreu algumas 

alterações como a inclusão das vogais, sons e mais duas letras,  totalizando 24 . 

 

Fonte: https://brainly.com.br/ 

O sistema de escrita dos chineses possui um símbolo para cada coisa chamado 
sistema ideográfico. A escrita chinesa possui um acervo de mais de 160 mil ideogramas, 
que sofreram mudanças ao longo dos anos. Hoje, são usados entre 5.000 e 8.000 
caracteres. Apenas 3.000 caracteres são utilizados no cotidiano, como escola, mercado 
e trabalho. 
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Fonte: https://www.alfabeto.net.br/alfabeto-chines/ 

O alfabeto mais utilizado no mundo é o alfabeto latino, que foi originado do  

grego, é usado na escrita da Língua Portuguesa.  Composto por 26 letras, se divide em 

duas partes: As vogais A- E- I - O - U , e as consoantes B - C -D - F - G - H - J - M - N - P - Q 

- R - S - T - V- X - Z, além delas existem as letras K - Y - W que são usadas para escrever 

nomes próprios e estrangeiros. 

O Alfabeto da Língua Portuguesa é escrito de forma ordenada, onde as letras 

respeitam uma sequência e pode ser escrito com letras maiúsculas e minúsculas. É 

utilizado em todos os países, incluindo o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br 
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O alfabeto em libras (Língua Portuguesa de sinais) é utilizado pela população 
Brasileira de surdos e mudos e podem ser utilizados por todos que desejam se 
comunicar com eles. 

O alfabeto em libras é composto por 26 letras e também possui a representação 
de números, para garantir uma comunicação eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm 

Sabe-se que a escrita surgiu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso 
apoio para a memória humana. É uma forma de registrar suas ideias e de se comunicar, 
permite também que a vida que levamos hoje seja conhecida pelas gerações que virão 
depois de nós. 

 

 ATIVIDADES 
(copie e responda em seu caderno) 
 

1. Registre o banco de palavras em seu caderno 
 

 ESCRITA PICTÒRICA - É uma forma de comunicação em que os desenhos são 
usados para transmitir ideias. 

 ESCRITA CUNEIFORME - É uma escrita produzida com o auxílio de objetos em 
formato de cunha. 

 CARACTERES - É um tipo de comunicação por símbolos 

 FENÍCIOS - Povos da antiguidade 

 SISTEMA IDEOGRÁFICO - Símbolos gráficos ou desenho 
 

2. Registre e responda em seu caderno: 
a) No período da Pré história, como o homem fazia para se comunicar? 
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b)  Quando as civilizações antigas iniciaram o processo de escrita? 
c)  E para você, qual a importância da escrita no seu dia a dia? 

 

GRAMÁTICA 

1.  Separe as sílabas das palavras retiradas do texto que você acabou de ler, 
quanto o número de sílabas: 

 Monossílaba - Apenas uma sílaba EX: MÊS 

 Dissílaba - Duas sílabas EX: ( ME- DO) 

 Trissílaba - Três sílabas EX: ( ES - CO - LA) 

 Polissílaba - Quatro sílabas ou mais EX: ( SOS - SE - GA - DO ) 
 

a) Caverna – ca – ver – na: trissílaba  
b) transmissão - 
c) necessidade - 
d) humano - 
e) comunicação - 
f) escrita - 
g) civilizações - 
h) povos - 
i) barro - 
j) ferramenta - 
k) símbolos - 
l) não - 
m) antiga - 
n) em - 
o) placas - 
p) desenvolvimento - 
q) comerciantes - 
r) foi - 
s) vão - 

 

2. Circule o Encontro Vocálico (encontro de duas ou mais vogais em uma palavra) 
das palavras abaixo: 

a) CADEIRA 
b) BESOURO 
c) BANDEIRA 
d) TOALHA 
e) PENEIRA 
f) MAMÃO 
g) PÃO 
h) POETA 
i) PADEIRO:  
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3. Escreva um adjetivo para cada substantivo das palavras: 
a) SAPO -  
b) JARDIM - 
c) CASA - 
d) VIOLETA - 
e) MENINO - 
f) ESTOJO - 
g) MOCHILA - 

ADJETIVOS: São palavras que qualifica, caracteriza ou classifica um substantivo. EX: 
menina - bonita 

ORTOGRAFIA 

1.  Complete com S ou Z; G ou J; CH ou X 

AB_____LIR                                CAPA_____O                            CAFA_____ESTE 

ESTRAN____EIRO                      CUSCU____                               TRIB____ 

MODERNI____AR                      RE___INA                                   B___RACO 

EN____URRADA                        ___EITO                                      CO___INA 

MAN___EL                                 ___EN___IVA                              TÁB___A 

P___LIR                                      GOR____ETA                                REVE___AR 

___ARÁ                                       EN___AGUAR                              AN___ÉLICA 

EN____OVAL                              ____ALÉ                                       B____EIRO      

VA___AR                                     SALSI____A                                  ____UVEIRO 

BU____INA                                 C___STURA                                  ____ELADEIRA 

 

Atenção! As atividades de ciências, história e geografia, que precisam ser realizadas 

no caderno estão marcadas com uma seta como essa:  

 

CIÊNCIAS/HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

Objetivo: - Estudar os povos da antiguidade e suas contribuições até os dias de hoje; 
                  - Conhecer a linha do tempo da história da humanidade; 
                  - Fazer uma linha do tempo.  
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Contextualização: Nas últimas aulas de História e Geografia, estudamos bastante sobre 

a origem da população brasileira, na aula de hoje, vamos estudar sobre as primeiras 

civilizações, isso é, os povos da antiguidade, que de várias maneiras colaboraram para 

nossa sociedade como ela é hoje!  “Bora” lá? 

 Atividade 1: Faça a linha do tempo da História abaixo em seu caderno e observe: 

 

            Foi dessa forma que os historiadores organizaram a linha do tempo da História da 

humanidade! A imagem acima, se chama Linha do tempo, e serve para organizarmos os 

acontecimentos de forma sequencial, isso é na ordem que ocorreram. Podemos fazer uma linha 

do tempo com qualquer acontecimento, inclusive com a história da nossa vida, por exemplo! 

Vamos tentar? 

 

Copie a imagem abaixo em seu caderno e completa as informações: como seu nome, data 

de seu nascimento e o que de mais importante aconteceu na sua vida dos outros retângulos até 

chegar ao ano de 2020! Você pode colocar qualquer informação que considere ser importante 

para sua vida, como quando começou a andar, falar, foi para a escola pela primeira vez, ficou 

doente, viajou, ganhou alguma coisa, etc... Pergunte para alguma pessoa mais velha que 

acompanhou seu crescimento, ela pode colaborar com essas informações! Dica importante: Para 

fazer as retas da linha do tempo, use uma régua, ou algo parecido! 

 

1.789 d.C. –  

Até hoje 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre as civilizações antigas, os povos antigos e 

conhecer um pouco dos seus costumes, culturas e contribuições para nossa sociedade! 

Esses povos surgiram em lugares diferentes no planeta Terra, como veremos nas 

atividades de Geografia da próxima semana, e foi na Idade Antiga que eles surgiram, 

escreva em seu caderno as informações abaixo: 

          POVOS DA ANTIGUIDADE 
 
MESOPOTÂMIA:  

A Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A 
presença em sua região dos rios Tigre e Eufrates foi importantíssima para o surgimento 
desses povos. Eles desenvolveram a agricultura e a criação de animais.  

Diversos povos habitaram a Mesopotâmia durante a Antiguidade, entre eles, 
destacam-se os sumérios, amoritas também chamados de babilônios, assírios e 
caldeuses, esses povos inclusive são citados na Bíblia, no antigo testamento! 

 
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

 Escrita cuneiforme, primeira forma de escrita da humanidade, nosso alfabeto, 
teve origem nessa escrita do povo da Mesopotâmia; 

 Desenvolvimento da agricultura e do comércio; 

 Biblioteca de Nínive: Primeira biblioteca do mundo com vários documentos 
escritos na forma cuneiforme; 

 Leis como a Lei do Talião (dente por dente, olho por olho) e o Código de 
Hamurabi. 

 

Linha do tempo da vida minha vida – Nome:___________________________________ 

Dia, mês e 
ano que nasci: 
___________ 

 

 
___________
___________ 

 

 
___________
___________ 

 

 
___________
___________ 

 

2020 
___________
___________ 
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Bloco de argila contendo registros mesopotâmicos feitos na escrita 

 Fonte: www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/mesopotamia.htm 
 
EGITO:  

Essa civilização cresceu às margens do rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, 
há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, no Nordeste da África, conhecidos pelas obras 
gigantescas como as pirâmides e as esfinges bem como consta na Bíblia a escravização 
do povo hebreu. 
 
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

 Escrita hieroglífica que é a forma de se registar os fatos cotidianos através de 
desenhos;  

 Pirâmides do Egito, consideradas “maravilhas da humanidade”, até hoje 
estudadas pelas incríveis técnicas de engenharia usadas nessas obras; 

 Papel mais especificamente o papiro e a tinta feito à base de plantas; 

 O estudo dos astros (Astronomia) e a contagem do tempo através do 
calendário; 

 A Matemática e a Geometria; 

 O processo de mumificação, já que os egípcios tinham o costume de 
transformar em múmias as pessoas importantes que morriam neste caso, os 
faraós, que eram os “chefes” dos egípcios. 

 Remédios para dor, a anestesia e até os antibióticos, foram os egípcios que 
descobriram através de certas propriedades encontradas nos bolores de pão. 
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Escrita hieroglífica 
Fonte: www.maestrovirtuale.com 

 

PÉRSIA:  
Os persas foram os povos que lutaram com os babilônios pelo domínio da 

Mesopotâmia, durante a História Antiga, hoje o país chamado Irã encontra-se no mesmo 
lugar onde a civilização persa surgiu. 

 
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

 Criação do primeiro sistema de correios do mundo; 

 Nas Artes, os persas foram importantes pela criação de esculturas, e na 
arquitetura construíram palácios e jardins monumentais.  

 O alfabeto fonético dos persas (dar sons as letras) deu origem às línguas como o 
latim, italiano, inglês, francês e a nossa língua portuguesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palácio de Xerxes em Persépolis 
Fonte: www.escolakids.uol.com.br 
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FENÍCIA: 

Os fenícios surgiram na região da Palestina, onde hoje se encontra o Líbano, 
escolheram essa região por causa do Mar Vermelho, eram ótimos agricultores, porém 
por estarem em uma região litorânea, desenvolveram grandes habilidades na utilização 
de barcos a vela. 

 
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

 A astronomia foi bem desenvolvida pelos fenícios, pois a utilizavam na 
navegação. 

 

 
Escultura que conta a história dos fenícios no mar  

Fonte: www.marsemfim.com.br/fenicios-grandes-navegadores 
 

HEBREUS:  
Os hebreus são povos muito importantes para a história da humanidade, 

inclusive são citados diversas vezes na bíblia principalmente no antigo testamento.  Os 
hebreus foram escravizados no Egito e foram obrigados a auxiliar na construção de 
grandes monumentos dos faraós e também tiveram muitos conflitos com os povos 
romanos, após voltarem para sua terra prometida o que ficou conhecido na história 
como o grande Êxodo.  

 
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

 Muitos historiadores dão aos hebreus a responsabilidade da criação do 
cristianismo, religião onde milhões de pessoas professam sua fé, como católicos 
e evangélicos.  
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O Êxodo do Egito quadro de David Roberts. 
Fonte:www.pt.wikipedia.org 

 
GRÉCIA: 

Esses povos trouxeram importantes contribuições para as civilizações que 
vieram depois, principalmente os romanos. 

 
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

 Filosofia, criada pelos gregos, essa importante ciência, apresentou ao mundo 
ideias de filósofos como Thales de Mileto, Sócrates, Aristóteles e Platão. 

 Jogos Olímpicos: O maior festival de esportes do mundo teve sua primeira 
edição na Grécia Antiga, era uma festa realizada na cidade de Olímpia, em honra 
ao deus Zeus. Atletas de todo o mundo grego eram escolhidos para competir. 
Os eventos dos Jogos Olímpicos originais incluíam arremesso de disco e lança, 
os quais são praticados até hoje! 

 As fábulas de Esopo: Com certeza você já deve ter lido ou ouvido alguma fábula 
de Esopo, ele foi um contador de histórias, era escravo que entretia seu mestre, 
ele era tão bom que foi libertado. As fábulas de Esopo foram passadas de 
geração em geração até chegarem aos dias atuais. Talvez a fábula mais famosa 
seja a da tartaruga e o coelho, em que a lenta tartaruga supera o rápido coelho! 

 Arquitetura da Grécia, inspira até hoje construções pelo mundo todo! Abaixo 
veja imagem da Acrópole, em Atenas na Grécia, construída pelo general 
Péricles, que levou a Democracia grega de uma forma mais simples para outra 
mais ampla, inclusive o próprio conceito de Democracia é uma inspiração grega. 
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Fonte: www.britannica.com 

 
ROMANOS 

Esse povo construiu um dos maiores impérios do mundo, a vida cotidiana, 
cultura e costumes dos romanos são ilustrados em diversos filmes, como “O Gladiador”, 
“Ben-Hur”, “Spartacus”, etc.. 

 
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

 As influências romanas são tantas que nos deparamos com elas todos os dias. 
Você deve conhecer um Augusto, um Júlio, um César, um Adriano, um Antônio? 
Pois é, são nomes de importantes governantes romanos. 

 A língua que falamos no Brasil, a língua portuguesa que herdamos dos 
colonizadores portugueses, é uma língua derivada da língua falada em Roma: o 
latim. Também são derivados do latim o espanhol, o francês, o romeno e o 
italiano. 

 A Igreja Católica viveu em Roma seu grande momento, não é a toa que o 
Vaticano, sede da religião católica fica dentro da cidade de Roma na Itália, o 
Vaticano inclusive, é o menor país do mundo! 

 As leis que temos no Brasil também tem grande influência do latim romano e da 
organização das leis de Roma. 

 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

 
Coliseu em Roma 2016  

 Imagem: Prof. Itamar Arquivo pessoal 
 

Textos: Prof. Itamar 
Fontes Consultadas: 
www.brasilescola.uol.com.br 
www.historiadomundo.com.br/idade-antiga 
www.incrivelhistoria.com.br 
www.britannica.com 
www.escolakids.uol.com.br/historia 
 

ARTE 

OBJETIVOS: 

 OBSERVAR DIFERENTES FONTES SONORAS; 

 RECONHECER TIMBRES E ONOMATOPEIAS 

 VALORIZAR A EXPRESSÃO SINGULAR DO ALUNO, DESENVOLVENDO SUA 

PERCEPÇÃO VISUAL E AUDITIVA. 

 EXPRESSAR PERCEPÇÕES POR MEIO DO RELACIONAMENTO ENTRE CORPO 

ESPAÇO. 
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  OLÁ VAMOS DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DAS AULAS DE MÚSICA E 

OBSERVAR OS SONS E SEUS TIMBRES?  

O TIMBRE 

 O TIMBRE É A QUALIDADE DO SOM QUE NOS PERMITE RECONHECER A SUA 

ORIGEM, OU SEJA, SUAS CARACTERÍSTICAS PARA QUE POSSAMOS IDENTIFICA-LOS. 

PENSE POR EXEMPLO, EM UM TIMBRE DE PIANO É DIFERENTE DE UM TIMBRE DE 

VIOLÃO. 

 QUANDO ESCUTAMOS UM CONJUNTO MUSICAL OU SONS DE UM AMBIENTE É 

POSSÍVEL RECONHECER OS SONS EMITIDOS DE CADA FONTE SONORA PORQUE 

POSSUEM TIMBRES COM CARACTERÍSTICAS E QUALIDADES DIFERENTES. 

 ATRAVÉS DE ONOMATOPEIAS REPRODUZIMOS COM FONEMAS OU PALAVRAS 

QUE IMITAM OS SONS DAS DIVERSAS FONTES SONORAS. 
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ATIVIDADE 1 

 

 ESCOLHA UM ESPAÇO PARA ESTA ATIVIDADE. RETIREM OS SAPATOS E ANDEM 

PELO ESPAÇO, DE MANEIRA LIVRE E ESPONTÂNEA. PROCUREM SENTIR O 

CONTATO DO PISO COM A PALMA DOS PÉS, DEDOS E CALCANHARES. SINTA ESTE 

ESPAÇO POR UNS 5 MINUTOS. 

 

 DEITE E FECHE OS OLHOS, ESCUTEM OS RUÍDOS DA SUA RESPIRAÇÃO, DO SEU 

CORAÇÃO E ESCUTE OS SONS DO SEU CORPO. 

 

 AGORA ESCUTE TODOS OS RUÍDOS EXTERNOS DENTRO E FORA DESTE AMBIENTE 

(A RESPIRAÇÃO SE ALGUÉM ESTIVER PRÓXIMO, UM PÁSSARO CANTANDO, UM 

CACHORRO LATINDO, UM AUTOMÓVEL PASSANDO, SOM DO VENTO ETC.). 

FIQUE OBSERVANDO POR UNS 10 MINUTOS. 

 

 

ATIVIDADE 2 

1. LER O TEXTO GRIFADO EM VERDE E OBSERVAR AS IMAGENS. 

 

2. COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. SULFITE BRANCA OU CADERNO 

DE ARTE. 

 

3. COM O LÁPIS OU LAPISEIRA SIMPLES ESCREVA E DESENHE NA FOLHA AS 

DIFERENTES FONTES SONORAS QUE ESCUTOU E ESCREVA NA FRENTE DA FONTE 

SONORA O TIMBRE EM FORMA DE ONOMATOPEIA. NO MÍNIMO 4 FONTES 

SONORAS E SUAS ONOMATOPEIAS TUDO BEM? 

 

EXEMPLO:  

CACHORO AU AU,  

CORAÇÃO TU TUM, 

CARRO VROOOOMMM. 
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4. CONTORNAR O CINZA DO LÁPIS OU LAPISEIRA E COLORIR TODO O DESENHO SEM 

DEIXAR BRANCO NA FOLHA. 

 

5. FAZER UMA EXPOSIÇÃO EM CASA DO SEU DESENHO PODENDO PENDURAR A 

FOLHA EM UM LOCAL DO SEU AGRADO COMO EM UMA EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA. 

 

6. AGORA BRINQUE QUE VOCÊ É O ARTISTA MOSTRE SEU DESENHO E ESTA 

PROPOSTA PARA ALGUÉM DA SUA CASA E CASO QUEIRA EXPLIQUE COMO FOI 

FEITA E APONTE AS DIVERSAS FONTES SONORAS E SUAS ONOMATOPEIAS. 

 

7. QUANDO RETIRAR O DESENHO EXPOSTO E JUNTO A FOLHA DE QUESTÕES, POR 

FAVOR, GUARDAR EM UMA PASTA, SACO PLÁSTICO, ENVELOPE OU COLAR EM 

SEU CADERNO DE ARTE PARA MONTARMOS UM PORTFÓLIO. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

  Coloque a data no seu caderno, a matéria Educação Física e o nome do professor 

Evanir, copiem no caderno para futuras consultas. 

Semana 6: Dando sequência, essa semana vamos aprender um pouco sobre outra 

atividade muito legal.  

A brincadeira adoleta chegou ao Brasil a partir da imigração francesa e desde lá 

sofreu e ainda sofre diversas adaptações. A adoleta fazia parte do repertório de músicas 

infantis francesas e já quando chegou ao Brasil sofreu uma mescla de palavras francesas 

e portuguesas, há mais de uma forma de cantar, mas vamos cantar dessa forma e como 

precisamos ficar em casa que tal fazermos essa brincadeira com a nossa família? É bem 

fácil sentamos em círculo e colocamos as mãos em cima das mãos das pessoas sentadas 

ou em pé ao nosso lado, cantamos a música ADOLETÁ e o ultimo na letra U se tirar a 

mão o colega sai e se o colega bater na sua mão você sai. 
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A-do-le-tá; 

Le peti peti polá; 

Le café com chocolá; 

A-do-le-tá; 

Puxa o rabo do tatu; 

Quem saiu foi tu! 

Com a letra U  

A  E  I  O  U 

 

Fonte: texto: https://cursodebaba.com/adoleta/ e imagem 
https://www.guiadocurioso.com.br/brincadeira-infantil-adoleta/ acesso: 14/05/2020 10:00 horas 

_______________________________________________________________________ 

CORREÇÃO 11/05 – 15/05 
 
Gabarito 
 

 Acreditamos que a retomada das atividades para correção é parte muito 

importante da aprendizagem, por isso fizemos esse gabarito para vocês poderem 

corrigir as atividades da semana passada. Caso você tenha alguma dúvida anote em seu 

caderno, em breve estaremos de volta e poderemos tirar todas as dúvidas 

pessoalmente. 

 As respostas estão em vermelho. 

 

MATEMÁTICA 

1. Joana é costureira e devido a pandemia produziu e vendeu 328 mascaras para 

adultos e 119 infantis. O preço da máscara de adulto é de R$7,00 e a infantil 

R$5,00. Quanto ela recebeu por suas vendas? Ela recebeu R$ 2.891,00 
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2. Há dois meses atrás com R$50,00 era possível comprar 5 pacotes de arroz com 

5 kg.  Atualmente são necessários R$75,00 para comprar os mesmos cinco 

pacotes. Qual é o preço atual do pacote de arroz? O valor atual é RS 15,00 

 

3. Paulo está desempregado e recebeu recentemente a primeira parcela do auxílio 

emergencial do governo no valor de R$600,00. Com o dinheiro que recebeu fez 

uma compra no mercado no valor de R$189,70, pagou uma conta de luz no valor 

de R$82,30, uma de água no valor de R$90,75 e pagou uma dívida no valor de 

R$100,00 que tinha com um colega. 

 Quanto lhe sobrou para passar o resto do mês? R$ 137,25 

 

4. As mães, chefes de família, receberam do governo um auxílio de R$1.200,00 no 

mês de abril. Carla tem 6 filhos. Se ela dividir o valor recebido pelo número de 

filhos que possui, qual será o valor correspondente a cada filho? R$ 200,00 

 

5. No total o governo pagou em abril R$ 3.600.000.000 de auxílio emergencial. 

Como fazemos a leitura deste número (escreva o nome do número)? Três 

bilhões e seiscentos milhões de reais. 

 

6. Atualmente o Brasil tem 12.600.000 desempregados. Em maio do ano passado 

eram 13.400.000. Qual a diferença entre maio de 2019 e a atual taxa de 

desemprego no Brasil? A diferença é de 800.000 

 

7. Calcular 

a) 475 x 58 = 27.550 

b) 897 x 39 = 34.983 

c) 656 x 78 = 51.168 

d) 989 x 63 = 62.307 

 

8. No número 1.890.765.432 

Exemplo: O numeral 1 representa 1.000.000.000 unidades 

 O numeral 2 representa 2 unidades 

 O numeral 3 representa 30 unidades 

 O numeral 4 representa 400 unidades 

 O numeral 5 representa 5.000 unidades 

 O numeral 6 representa 60.000 unidades 

 O numeral 7 representa 700.000 unidades 
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 O numeral 8 representa 800.000.000 unidades 

 O numeral 9 representa 90.000.000 unidades 

 

PORTUGUÊS 

 Após a leitura da reportagem, retirada do Portal G1, registre e responda em seu 

caderno as questões: 

 

1) Qual o nome do artista plástico que colou máscaras sobre fotografias em vitrais 

no metrô?  Alex Flemming 

2) E qual o nome desta Estação? Sumaré Zona Oeste 

3) Em que ano foi criada essa obra de fotografias e qual a finalidade? Mostrar a 

diversidade étnica dos moradores da capital. 

4) Qual o objetivo do artista ao colar as máscaras nas imagens de sua obra? 

Conscientizar a população de que é necessário o uso de máscaras em época de 

pandemia. 

5) Em qual data o uso de máscaras passou a ser obrigatório no transporte público 

de São Paulo? 04 de maio de 2020. 

6) E você e sua família, o que estão fazendo para se proteger do novo Coronavírus 

(Covid19)? Resposta pessoal 

 

7) Assista ou leia uma notícia atual e faça um relato da situação do Brasil neste 

momento de pandemia do novo Coronavírus. (mínimo 15 linhas) Não esqueça de 

registrar o nome do jornal ou do site, o dia e o horário que você leu ou assistiu. 

Atividades pessoal 

 

 

8) Acentue as palavras proparoxítonas abaixo: 

TRÂNSITO                 CÉREBRO                MÁSCARAS 

CÔMODO                  TÍMIDO                   RELÂMPAGO 

ÓCULOS                     ESCÂNDALO          MATEMÁTICA 

SÁBADO                     PÚBLICO                PRÓXIMO 
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GEOGRAFIA  

 Atividade 1:  Copie em seu caderno a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE. 

 

Agora, analise os dados da tabela, copie as questões abaixo e responda em seu 

caderno: 

a) Qual região tem a maior porcentagem de pessoas que não vivem na unidade 

federativa onde nasceram? Região Centro-Oeste 

 

b) E qual região apresenta a menor porcentagem de pessoas que não vivem na 

unidade federativa onde nasceram? Região Nordeste 

 

c) Na região onde você vive, qual é a porcentagem de pessoas que residem em 

uma unidade federativa diferente daquela em que nasceram?  17% 

 

Porcentagem de residentes que não vivem na unidade federativa 
em que nasceram (2015) 

Brasil 15% 

Região Norte 20% 

Região Nordeste 7% 

Região Sudeste 17% 

Região Sul 12% 

Região Centro-Oeste 34% 
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