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AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS 

 

Continuamos com as nossas atividades semanais, lembrando que todas as atividades devem ser 

realizadas no caderno e serão vistas pelos professores no retorno as aulas. É muito importante a 

realização das atividades, pois estamos contabilizando conteúdos e presença dos alunos.  

ATÉ BREVE! 

 

PROFESSORES DOS 5º ANOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Objetivos: Desenvolver práticas de leitura e letramento por meio de textos informativos e com a 

temática “Você Sabia?”.  

 

Contextualização: As informações fazem parte do nosso cotidiano e a curiosidade faz com que 

possamos aprender ainda mais. Vamos descobrir algumas curiosidades de animais do mundo?  

 

Atividade: Ficha Técnica e Você Sabia. 
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Agora é sua vez! 

 

1. No texto, a palavra “jiboia” poderia ser substituida por qual palavra que significa a mesma 

coisa? 

 

2.  De acordo com o texto, é verdade que a jiboia pode comer um boi? Explique.  

 

3. Por que o queixo da jiboia é diferente do nosso? 

 

JIBOIA ENGOLE BOI?  

Talvez pelo veneno ou pelo chocalho de algumas espécies, as cobras assustem e 

mexam com a imaginação das pessoas. Há quem aposte que uma jiboia consegue engolir 

um boi inteiro. Mas será que isso é verdade? 

As cobras são répteis carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais. Até aí, 

nada demais. O curioso é que elas conseguem se alimentar de animais grandes em relação 

ao seu tamanho. Isso só é possível porque seu queixo não é como o nosso, composto por 

uma mandíbula com um único osso. Elas têm dois ossos no queixo, unidos por uma fibra 

elástica. Além disso, sua pele também é elástica, suas costelas são livres entre si e seus 

dentes são curvados para trás. Assim, as cobras não mastigam seu alimento e são capazes 

de engolir os animais inteiros. 

Mas, a capacidade das jiboias se limita a engolir até cerca de 3/4 de seu peso. Então, 

uma jiboia que pesa 40 quilos consegue se alimentar de outro animal que pese 

aproximadamente 30 quilos. 

A jiboia é considerada uma cobra grande, podendo pesar até 45 quilos. E, com esse 

peso, a jiboia consegue engolir um animal de 30 a 35 quilos, o equivalente a um cabrito ou 

um cachorro de tamanho médio. Resultado: nessa história de uma jiboia engolir um boi inteiro 

há um pouco de exagero. 

 

Fonte: http://chc.org.br/jiboia-engole-boi/ acesso em 08 de maio de 2020. 
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4. Que tipo de animal são as cobras? Que outros tipos de animais existem? 

 

5. Faça a leitura:  

 

VOCÊ SABIA QUE... 

 

A baleia Cachalote é a única fonte mundial de âmbar-cinzento, matéria básica para 

indústria de perfumes caros? As baleias se alimentam da lula gigante que as baleias 

engolem inteira, mas nunca as baleias conseguem digerir seus bicos duros que permanecem 

em seus aparelhos digestivos produzindo uma substância escura e fétida - este é o âmbar-

cinzento,a melhor substância conhecida para conservar o aroma dos perfumes e que tem 

um preço elevadíssimo. Frequentemente as baleias expelem o âmbar-cinzento que pode 

então ser encontrado boiando no mar. 

 

 

 

a) Faça uma pesquisa e descubra o que é um âmbar-cinzento. 

 

b) Agora é a sua vez! Pesquise um animal que você goste e faça um pequeno texto do tipo 

“Você Sabia”. Faça no caderno.  
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c) De acordo com o texto, o que você acha que significam as palavras abaixo?  

 

 

1. EXPELEM___________________________________________________________ 

2. ELEVADÍSSIMO______________________________________________________ 

3. FÉTIDA_____________________________________________________________ 

4. AROMA_____________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: Compreender as principais caraterísticas do sistema decimal: significado da base e do 

valor posicional; saber realizar operações com números naturais de modo significativo por cálculos 

mental e compreender o significado das frações na representação e aferir informações na solução 

de problemas. 

 

Contextualização: Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender 

cálculo mental, decomposição e composição dos números e representação de fração simples.  

 

Atividade:  

 

1) Resolva as subtrações usando o cálculo mental: 

90 – 20 = ______                    70 – 60 = ______ 

80 – 30 = ______                    60 – 40 = ______ 

50 – 10 = ______                    70 – 30 = ______ 

30 – 20 = ______                    90 – 60 = ______ 

20 – 10 = ______                    50 – 40 + ______ 

80 – 30 = ______                    40 – 10 = ______ 

 

2) Resolva as adições usando o cálculo mental: 

90 + 20 = ______                    70 + 60 = ______ 

80 + 30 = ______                    60 + 40 = ______ 
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50 + 10 = ______                    70 + 30 = ______ 

30 + 20 = ______                    90 + 60 = ______ 

20 + 10 = ______                    50 + 40 = ______ 

80 + 20 = ______                    40 + 10 = ______ 

 

3) O desafio nessa atividade é acrescentar mais um número, o algarismo 7, para se obter o 

maior número possível de 5 dígitos e depois escreva-o por extenso, como no exemplo: 

Exemplo: 945 = 9745 = Nove mil novecentos e quarenta e cinco 

a) 524 = _______________________________________________________________________ 

b) 569 = _______________________________________________________________________ 

c) 485 = _______________________________________________________________________ 

d) 838 = _______________________________________________________________________ 

e) 903 = _______________________________________________________________________ 

f) 558 = _______________________________________________________________________ 

 

4) Decomponha os seguintes números, conforme o exemplo: 

Exemplo: 1.249 = 1000 + 200 + 40 + 9 

a) 1.585 = _____________________________________________________________________ 

b) 1.059 = _____________________________________________________________________ 

c) 2.440 = _____________________________________________________________________ 

d) 5.329 = _____________________________________________________________________ 

e) 8.801 = _____________________________________________________________________ 

f) 9.999 = ______________________________________________________________________ 

g) 3.718 = _____________________________________________________________________ 

h) 6.840 = _____________________________________________________________________ 

 

5) Componha os seguintes números, conforme o exemplo: 

Exemplo: 1000 + 1000 + 1000 + 100 + 30 + 2 = 3.132 

a) 1000 + 1000 + 400 + 30 + 20 + 8 = ________________________________________________ 

b) 3000 + 3000 + 100 + 10 + 20 + 5 = ________________________________________________ 

c) 4000 + 1000 + 400 + 500 + 10 + 2 = _______________________________________________ 
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d) 2000 + 1000 + 500 + 100 + 40 = __________________________________________________ 

e) 5000 + 2000 + 400 + 400 + 3 = ___________________________________________________ 

f) 3000 + 1000 + 50 + 10 10 + 9 = ___________________________________________________ 

g) 4000 + 3000 + 1000 + 7 = _______________________________________________________ 

 

6) Preencha os quadros, observando as figuras de acordo com o modelo: 

 

 

7) Leia o texto e a tabela e resolva as questões: 

Em uma cidade da Alemanha um funcionário precisava analisar o movimento de pessoas que 

circulavam na estação, durante um dia útil de trabalho da semana. No início do mês de Abril, ele 

anotou os números registrados pelas catracas de entrada e saída, conforme tabela abaixo: 

Horário Nº de pessoas que embarcaram Nº de pessoas que 

desembarcaram 

6 às 9h 3787 4212 

9 ás 12h 854 893 

12 às 15h 3473 2871 

15 às 18h 928 798 

18 às 21h 4639 3365 
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a) Qual o total de pessoas que embarcaram na estação durante todo o período? 

b) Qual o total de pessoas que desembarcaram na estação durante todo o período? 

c) Quantas pessoas desembarcaram na estação dentro do período de 6 até as 12h? 

d) Quantas pessoas embarcaram na estação no período entre 15 e 21h? 

e) Quantos pessoas embarcaram no período das 18 às 21h a mais do que no período das 12 

ás 15h? 

8) Resolva as operações abaixo: 

a) 5.472 : 12 =                        f) 25 x 89 = 

b) 9.780 : 20 =                        g) 13 x 145 = 

c) 2.367 : 9 =                          h) 8 x 1480 = 

d) 7.815 : 15 =                        i) 5 x 978 = 

e) 3.152 : 8 =                          j) 12 x 423 = 

 

GEOGRAFIA 

 

Objetivos: Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas 

e ambientais provocadas pelo seu crescimento, com enfoque na identificação das funções das 

cidades. 

 

Contextualização: Compreender que as cidades possuem funções diferentes e identificar a 

principal função da cidade do município onde vive. 

 

Atividade: atividades retiradas do livro Buriti Mais Geografia do 5º Ano utilizado em sala de aula, 

páginas 58 à 61. 
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Atividade 1: Você vive em uma cidade? Descreva qual a função da cidade onde vive? 

Se não vive em uma cidade, descreva a função de uma cidade próxima onde vive. 
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Atividade 2: Observe as imagens acima e responda as questões: 

a) De quando é a foto 1 e a foto 2 da cidade de Santos? Quantas décadas se passaram entre uma 

foto e outra? 

b) Quais elementos podem ser identificados na paisagem mostrada na foto 1? 

c) Quais transformações ocorreram na comparação da foto 1 e 2? 

d) Conversando com sua família, quais transformações ocorreram no lugar onde você vive nos 

últimos anos? 

 

HISTÓRIA 

 

Objetivos: Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade 

e aos direitos humanos 

 

Contextualização: Reconhecer a existência da pluralidade e da diversidade como elementos da 

história, cultura e memória dos grupos sociais. 

 

Atividade: Eu e meus antepassados: história, memória e cultura 

 

Diversidade Cultural no Brasil 

A diversidade cultural no Brasil é representada pelas inúmeras tradições, manifestações 

religiosas e artísticas, culinária, crenças e costumes, dos diferentes grupos de indivíduos nas 

diferentes regiões brasileiras. 
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Fonte: https://www.todamateria.com.br/diversidade-cultural/ 

Devido à extensão territorial e ao processo de povoamento com povos de diferentes origens, 

o Brasil é um país com imensa diversidade cultural. A origem da formação cultural brasileira está 

ligada, sobretudo, aos indígenas, aos negros escravizados e aos imigrantes europeus.  

O primeiro imigrante foi o colonizador português e ao longo dos séculos seguintes, outras 

nacionalidades também tiveram destaque na migração brasileira, como os italianos, alemães, 

japoneses e poloneses. 

De norte a sul, as tradições, as festas, os rituais e a alimentação variam de maneira 

significativa. As manifestações culturais são influenciadas também pelas características locais, 

como o clima e a vegetação e os aspectos sociais e econômicos.  

Entre as regiões do país existem diferenças bastante significativas da formação cultural, mas 

mesmo dentro de uma região ou estado é possível encontrar grande diversidade de tradições e 

manifestações culturais.  

A cultura dos mais variados grupos no Brasil é elemento de identificação, é o que forma os 

indivíduos que pensam, sentem e agem em seus círculos sociais.  

São as manifestações culturais que fornecem identidade e contam a história de um país, 

por isso, sua preservação é muito importante.  

Para que a cultura de um país seja preservada é preciso que se criem políticas públicas de 

valorização e reconhecimento das tradições e também que esses temas sejam incluídos 

nos currículos escolares. 

Fonte: https://www.significados.com.br/diversidade-cultural-no-brasil/ 
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OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E DEPOIS REPONDA EM SEU CADERNO:  

 

a) Quais manifestações culturais participo em minha comunidade? 

b) Muitas manifestações culturais acontecem no Brasil. Escreva as manifestações de cultura 

mais importantes para você.  

c) Povos de todas as partes vieram para o Brasil. Observando a imagem escreva alguns povos 

que migraram para o Brasil. 

d) É possível conviver com a diversidade cultural na sua cidade? Em sua opinião a 

diversidade cultural estimula a participação da comunidade?  

e) Elabore uma lista das brincadeiras de rua que fazem parte da nossa herança cultural. 

f) Agora, escreva o nome de alguns pratos típicos que representam a culinária que herdamos 

dos povos que vieram habitar o nosso país. Pode ser africana ou europeia. 

 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos: Conhecer o Sistema Circulatório. 

 

Contextualização: Você continuará vendo os sistemas que mantém o funcionamento do corpo, 

esse está bastante ligado ao anterior, que foi o sistema respiratório. Lembre sempre que os 

sistemas agem juntos, todos estão interligados. 
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Atividade:  

 

SISTEMA CIRCULATÓRIO 

 

O sistema circulatório, que também pode ser chamado de sistema cardiovascular é formado, 

de maneira bem resumida, pelo sangue, vasos sanguíneos e pelo coração. 

 

Graças a circulação de sangue por todo o corpo é que é possível transportar e distribuir 

nutrientes, oxigênio, hormônios para todas as células, tecidos e órgãos de todo o corpo. 

Outra função importante do sistema circulatório é recolher e transportar os resíduos do 

metabolismo e o gás carbônico produzidos pelas células. 

Esses produtos do metabolismo serão transportados pelo sangue venoso e levados a órgãos 

com os rins, nos casos das excretas, e para os pulmões, no caso do gás carbônico. 

Os principais componentes do sistema cardiovascular são coração, o sangue e vasos 

sanguíneos, que é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para todas as partes do 

corpo. 

Essas estruturas serão as responsáveis por realizar a circulação sanguínea, onde o sangue 

percorrerá todo o circuito do sistema circulatório, passando por todos os vasos sanguíneos de 

nosso corpo. O coração bombeia o sangue, e o sangue segue o caminho através dos vasos 

sanguíneos. 

Podemos dividir o sistema circulatório em duas partes, formando dois circuitos. A grande 

circulação e a pequena circulação. Isso porque o sangue passa duas vezes pelo coração. 

Na pequena circulação (também chamada de circulação pulmonar), o sangue circula do 

coração para o pulmão e é rico em gás carbônico. É o sangue que já passou por todos os tecidos 

do corpo. Ao passar pelo pulmão o sangue fará a troca gasosa, onde será eliminado o gás 

carbônico e será absorvido o gás oxigênio. Depois de sair do pulmão ele retornará para o coração, 

encerrando a pequena circulação. 

Na grande circulação o sangue que veio dos pulmões e chegou ao coração e agora será 

bombeado para todo o corpo passando por todos os órgãos. 
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Fonte Imagem: http://www.poderdasmaos.com.br/sistema-circulatorio-3/ 

Desenhe essa Imagem em seu caderno. E escreva como legenda azul: Pequena Circulação e 

vermelho: Grande Circulação. 

Fonte: https://planetabiologia.com/sistema-circulatorio/  

 

Agora que você leu o texto. Responda em seu caderno: 

1 – Como é formado o sistema circulatório? 

2 – Quais são as funções desse sistema? 

3 – Descreva como age a pequena circulação. 

4 – Agora descreva a ação da grande circulação. 

5 – Aponte a proximidade do sistema circulatório com o respiratório. 

 

ARTE 

 

Objetivos: Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo; 

identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético; experimentar 

diferentes formas de expressão artística, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

Contextualização: Nas últimas semanas conversamos sobre sentimentos, sobre o lugar onde 

moramos e nossa família, nesta semana vamos falar sobre você e estudar um conteúdo que 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
http://www.poderdasmaos.com.br/sistema-circulatorio-3/
https://planetabiologia.com/sistema-circulatorio/


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line – 5º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 16 

 

aprendemos em outros anos: o Autorretrato. Lembre-se sempre de guardar suas atividades para 

utilizarmos quando voltarmos às aulas. 

 

Atividades: Autorretrato 

Os autorretratos existem desde as primeiras expressões artísticas humanas, pois sempre foi 

desejo do ser humano registrar a sua imagem, a sua existência. Com a pintura os autorretratos 

foram sempre existentes, a maioria dos grandes pintores da história produziu autorretratos. Com o 

nascimento da fotografia, os autorretratos tornaram-se ainda mais comuns, passando a não ser 

apenas exclusividade de artistas, mas de qualquer pessoa que tivesse uma câmera fotográfica, 

com as chamadas selfies. 

Veja abaixo alguns autorretratos de artistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há artistas que utilizam, além de pinturas, outros materiais para criar seus autorretratos, 

como Vic Muniz que utiliza de recortes de revista para criar um mosaico que forma seu autorretrato 

ou Picasso que utiliza de técnicas diferentes para expressar como ele se via na época que fez seu 

autorretrato. 

 Agora é a sua vez. Pegue uma folha em branco ou use seu caderno de arte, coloque a folha 

em posição vertical. Você deve fazer seu autorretrato. Você deve desenhar seu rosto e pescoço. 

Antes de começar, procure um espelho para se olhar.  

Olhe através desse espelho para os seus olhos, como eles são, como são seus cílios, a cor 

dos olhos. Olhe agora para o seu nariz, veja os buraquinhos dele, logo abaixo vem a sua boca, 

qual a cor dela? Ela é grande ou pequena? Olhe agora para as suas orelhas, como elas são? Olhe 
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também para suas sombracelhas, testa, bochecha, queixo. Agora de mais uma olhada em todo o 

seu rosto. 

Muito bem, agora desenhe seu rosto, de forma realista. Procure fazer o rosto bem grande, 

ocupando toda a folha. Quando terminar,  você terá liberdade para colorir esse desenho com lápis 

de cor, giz de cera, tinta, colagem com papéis coloridos, jornais ou revistas. Você escolhe. Bons 

estudos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora através da manipulação de objetos; cooperar com 

os familiares para a solução de conflitos e desafios 

 

Contextualização: A cooperação é um processo ou ação conjunta entre indivíduos para se 

alcançar um objetivo comum, uma mesma finalidade, onde as ações são compartilhadas e os 

resultados beneficiam todos. Nas aulas de Educação física, realizamos muitos jogos cooperativos, 

que tem como princípio a inclusão e participação de todos nas atividades realizadas, contribuindo 

assim para reforçamos valores como o respeito, a amizade, a solidariedade, a união e 

responsabilidade individual e coletiva, tão importantes para se viver em comunidade. Na aula de 

hoje, realizaremos uma atividade cooperativa, onde você e sua família terão que trabalhar em 

equipe para alcançar os objetivos. 

(Fonte: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_jane_cristina_nascimento.pdf 

 

Atividade:  

Desafio da tampinha – Acerte o alvo 

 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

- Giz ou qualquer material para marcar o chão 

- Tampinhas de garrafa 

 

INSTRUÇÃO PARA RELIZAÇÃO: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line – 5º. Ano do Ensino Fundamental 
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No chão, realize o desenho de três círculos, um dentro do outro, conforme o exemplo da ilustração 

abaixo: 

                                                    

(Fonte: https://pt.dreamstime.com/sinal-liso-do-%C3%ADcone-alvo-vetor-image127565367) 

 

O jogo tem como objetivo acertar a área menor, utilizando uma tampinha de garrafa, 

jogando de forma rasteira (a tampinha não pode perder o contato com o chão). Para ficar ainda 

mais divertido, vamos colocar pontuação dentro dos círculos, o menor valerá 50 pontos, o do 

meio 25 pontos e o grande 10 pontos. Quantos pontos você e sua família vão conseguir? 

 

1- Utilizando a apenas a mão direita, tente realizar o lançamento e acertar o alvo. O objetivo é 

alcançar 300 pontos, para isso, cada membro da sua família poderá realizar dois lançamentos, 

após os lançamentos será a vez de outro familiar, até que o objetivo seja alcançado. Anote a 

pontuação de cada um em seu caderno, facilitando a soma da pontuação.  

 

2- Concluído o primeiro objetivo, faremos novamente o desafio só que utilizando a mão esquerda. 

Da mesma maneira do objetivo anterior, tente somar 300 pontos, cada membro da família realiza 

2 lançamentos e passa a vez para o próximo, até que a pontuação seja alcançada!  

 

3- Após utilizar as duas mãos para realizar o arremesso da tampinha, vamos aumentar o desafio, 

pois agora vamos fazer diferente! Vocês só poderão arremessar a tampinha utilizando um dos 

pés. Da mesma maneira dos desafios anteriores, tente alcançar 300 pontos. 

 

Após concluído, vocês poderão alterar os desafios, aumentando a pontuação a ser 

alcançada ou as formas com que a tampinha é lançada. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://pt.dreamstime.com/sinal-liso-do-%C3%ADcone-alvo-vetor-image127565367

