
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Professoras: Janaine e Zoraide 

5º ANO 

Disciplina: Língua Portuguesa 

 

       Queridos a notícia de hoje diz que ainda estaremos distantes, na aula passada 

adquirimos habilidades voltadas a leitura e interpretação deste gênero. Sabemos que 

diariamente recebemos notícias de diversos portadores sendo elas boas ou ruins. Com 

isso realizaremos atividades de leitura e interpretação de títulos e subtítulos de algumas 

notícias e logo em seguida faremos a produção deste gênero. 

 

Objetivos: Recordar o gênero, reconhecer a estrutura de uma notícia, ler e interpretar 

partes do gênero, produzir uma notícia e realizar a correção ortográfica. 

 

ATIVIDADE 1: 

• Correção dos exercícios da semana anterior. 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 2: 

 

Frases erradas: 

a) O cachorro é mau, porque mordeu o menino. 

c) Por que você disse que o menino era mau? 

g) Ele é mau por quê? 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 3 ( 1º PARTE): 

Resposta pessoal (Sugestão) 

As duas notícias falam sobre o coronavírus e os cuidados que devemos ter, bem como os 

cuidados exigidos pelo governo. Primeira notícia vemos o POR QUE, que é utilizado no 

inicio de perguntas e na segunda vimos o uso do MAL como advérbio. 
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CORREÇÃO ATIVIDADE 3 (2º PARTE): 

Resposta pessoal 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 4: 

Criar um título para notícia. 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 5: 

 

1) É uma notícia sobre golfinhos. 

 

2)  

a) Tião 

b) 200kg 

c) 2,60m 

d) Cinza 

e) Cerca de 15 anos 

 

3) Esse texto é uma notícia. 

 

ATIVIDADE 2: 

• Leia os títulos e subtítulos; 

• Copie os títulos e subtítulos e de sua opinião sobre qual assunto será retratado na 

integra da notícia. 

Notícia 1: 

 

 

 

 

Notícia 2: 

 

 

 

 

 

Presidente de Portugal é visto de máscara durante compras no 

mercado 

Fato aconteceu no último domingo (17) em Cascais, a oeste de Lisboa. 

 

Restaurante nos EUA usa mesas com boias para manter 

distanciamento entre clientes 

Frequentadores utilizam o que sócio descreve como 'versão adulta de um andador infantil/ em fila para retirada de 

comida em meio à pandemia de Covid-19. 

 



 

 

  

Notícia 3: 

 

 

 

 

Notícia 4: 

 

 

 

 

Notícia 5: 

 

 

 

 

 

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/ 

 

ATIVIDADE 3: 

• Releia as informações sobre a estrutura de uma notícia e realize a produção de uma 

em seu caderno, após a produção solicite a leitura e uma adulto; 

 

Fonte: https://www.slideshare.net/anamoura84/notcia-gnero-textual 

 

Garoto reza em rua deserta do Peru para rever avós isolados e foto 

viraliza em redes sociais 

'Peço que ninguém saia, muitas pessoas estão morrendo com esta doença', disse menino sobre pandemia de Covid-

19. 

 

Veja medidas econômicas adotadas pelos países para socorrer 

população e empresas 

Para tentar conter efeitos da pandemia sobre a economia, governos anunciam auxílios para famílias mais vulneráveis 

e incentivos tributários para empresas. 

 

França fecha 70 escolas uma semana após a volta às aulas devido a 

novos casos de Covid-19 

Aulas foram retomadas em 11 de maio no país. Segundo o ministro da Educação 70 escolas entre as 40 mil da 

França, foram fechadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: 

• Se o leitor encontrar alguma palavra escrita de forma errada, faça embaixo da notícia 

uma tabela para correção das palavras. 

Exemplo: 

PALAVRAS: CORREÇÃO: 

TANBEM TAMBEM 

OJE HOJE 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

Professoras: Janaine e Zoraide 

Série: 5º 

        Em nossas casas, seguindo nossa rotina continuamos a solucionar problemas 

diariamente, pois com os exercícios de Matemática adquirimos habilidades para isso. 

Sendo assim continue aprendendo realizando os exercícios a seguir: 

Disciplina: Matemática 

Objetivos: Realizar a correção dos exercícios anteriores, reconhecer medidas de massa e 

capacidade, comparar medidas, identificar medidas, solucionar desafio usando a 

observação matemática, solucionar exercícios usando o raciocínio lógico ,bem como a 

operação inversa. 

      

ATIVIDADE 1: 

• Correção dos exercícios da semana anterior. 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 3: 

Resposta do enigma: 

63-17=46 

46+19=65 

No começo havia no trem 65 pessoas. 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 4: 

 

a) 520+946+170= 1.636                     f) 7x450=3.150 

b) 12.457+1.498= 13.955                   g) 6x257=1.542 

c) 25.473-16.194= 9.279                    h) 142:2=71 

d) 59.432-9= 59.423                           i) 255:5=51 

e) 9x1.025= 9.225                              j)1648:4=412 

 

CORREÇÃO ATIVIDADE 5: 

Resposta pessoal 
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ATIVIDADE 2: 

  Robert e a Renata também observaram os produtos de suas casas que possuem 

gramas e  mililitros, observe as anotações: 

 

Comprados por massa Comprados por capacidade 

FARINHA 500G LEITE 1L 

FEIJÃO 1KG SUCO 200ML 

AÇÚCAR 1KG REFRIGERANTE EM LATA 350ML 

ARROZ 5KG REFRIGERANTE 2L 

PARMESSÃO RALADO 250G DESINFETANTE 2L 

 

Agora, responda de acordo com as informações: 

1) Qual produto possui a maior massa? E a menor? 

2) Qual produto possui a menor capacidade? E a maior? 

3) Qual dos seus produtos possui a maior massa? E capacidade? 

4) Alguns produtos anotados pelas crianças são iguais aos seus, outros não. Desenhe e 

complete a tabela abaixo com os seus produtos: 

 

Comprados por massa Comprados por capacidade 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

  ATIVIDADE 3: 

• Solucione o desafio a seguir (Copie apenas as frases): 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/401172279306115561/ 

 

 



 

ATIVIDADE 4: 

• Use o raciocínio e habilidades matemáticas para solucionar os exercícios 

abaixo. 

• Descubra quem está faltando. Quando achar necessário você pode usar a operação 

inversa: 

 

a) 2.589 + _______ = 3.689 

b) _______+ 185 = 26.289 

c) _____ - 8.409 = 1.014 

d) 49.289-______= 40.289 

e) ___ x 1.250 = 0 

f)  ___x 89.560 = 89.560 

 

2)Copie no seu caderno e complete: 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1726/ideias-e-a-operacao-inversa-da-divisao-para-estimar-um-quociente 
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Professoras: Zoraide e Janaine-       Professoras do 5º ano B, C e D. 
 

Objetivos de História, Geografia e Ciências: 
 
_ Capacitar o aluno a compreenderas mudanças entre a história medieval e 

moderna. 

– Conhecer a anatomia e fisiologia do coração humano. 

– Compreender o processo de circulação sanguínea. 

 _  Identificar os setores economicamente ativos da população brasileira. 

 

Ainda estamos distantes, mas não podemos deixar de adquirir novos 

conhecimentos. Continue executando as tarefas a seguir em casa;você é 

capaz conheço seu potencial. 

Correção dos exercícios da semana anterior 

a) Quando iniciou e terminou a Idade Média? 

b) A Idade Média é dividida em duas grandes fases. Quais são elas? 

c) Que período foi chamado de Idade das Trevas? 

d) Que características temos do século V ao século X no Feudalismo? 

e) Como era o sistema econômico no período Feudal? 

f) De que maneira as classes sociais eram estabelecidas no período Feudal?  

g) No período Feudal era possível migrar de uma classe para outra? 

h) Qual era o papel da igreja neste período? 

i) Que acontecimentos marcaram o século XIV ? 

j) O que é peste negra? Está enfermidade é transmitida por um vírus ou 

bactéria? De que formas ela se apresenta? 

 

Respostas- História 

a) Teve inicio em 476 e terminou em 1453. 

b) São divididas em duas grandes fases A Alta idade Média- século V ao 

século X  e Baixa idade Média- século XI ao Século XV. 

c) Na idade Média, no período renascentista. 

d) Temos as seguintes características; Relações políticas, o poder da 

igreja, ruralização e a Feudalização. 

e) Era baseado na produção agrícola e na exploração servil dos 

camponeses. 

f)  Existiam três classes tem distintas: Nobreza, Clero e Camponeses. 

g) A sociedade era estamental e sua mobilidade é bastante difícil. 



h) A igreja elaborava a construção ideológica que justificava as 

desigualdades do mundo feudal, os servos cumpriam seus papéis por 

conta de uma designação divina. 

i) O século foi marcado por guerras, que gerou a fome e a peste. 

j) A peste( doença) é uma uma infecção bacteriana grave transmitida pela 

Yersinia Pestis, presente em todos os continentes do mundo menos na 

Oceania. Os seres humanos adquirem a doença quando são mordidos 

por uma pulga infectada.Existe três formas de transmissão: bubônica, 

septicêmica, pneumônica. 

 

 

Respostas em Ciências 

a- alternativa e 

b- alternativa e  

c-  Perda do olfato: anosmia, hiposmia. 

d- Pelos sistemas: respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular. 

 

           Respostas em Geografia 

1- Alternativa e 

2- Alternativa b 

3- Norte: Amazonas e Pará 

Nordeste: Maranão, Ceará, Pernambuco e Bahia 

Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro  

           Sul: rio Grande do Sul e Santa Catarina 

           4-Siga as dicas; 

• Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas; 
• Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com 

pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar; 
• Usar lenço descartável para higiene nasal; 
• Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir; 
• Evitar tocar nas mucosas dos olhos; 
• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos 

ou garrafas; 
• Manter os ambientes bem ventilados; 
• Usar máscaras para evitar o contágio; 
• Se possível, não sair de casa. 

            



O que é Idade Moderna? 

Idade Moderna foi uma das formas encontradas pelos historiadores para se 

dividir a história da humanidade. Seu recorte temporal inicia-se com a queda do 

Império Bizantino e a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-

Otomano, em 1453. Seu recorte final está delimitado com a Revolução 

Francesa, em 1789. 

A concepção de uma Idade Moderna era também uma ruptura com o que foi 

considerado como uma Idade Média da História. Média, nesse sentido, era o 

período entre a Antiguidade e a Idade Moderna. A própria divisão histórica 

como conhecemos (Idades Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea) 

surge nesse momento da História europeia. 

A Idade Moderna foi uma oposição à Idade Média, considerada 

equivocadamente como uma Idade das Trevas, já que era dominada pela 

religião e pelo obscurantismo cristão-católico. A Idade Moderna apareceria 

como o momento de retomar a perspectiva de vida da Antiguidade greco-

romana, considerada como o auge cultural da humanidade. O equívoco, nesse 

sentido, foi o de não considerar a produção cultural, filosófica e mesmo técnica 

verificada durante o período da Idade Média. 

Isso pode ser entendido pelas grandes transformações ocorridas no território 

europeu no período. Foi durante a Idade Moderna que os europeus realizaram 

as Grandes Navegações e a Expansão Marítima, criando as condições para a 

dominação de continentes inteiros, como a África e a recém-conhecida 

América.  

A passagem de uma produção material predominantemente agrária para uma 

produção material mercantil e industrial ocorreu nesse período. 

Conduzindo essa passagem estavam os pioneiros do capitalismo, os 

burgueses, construindo suas riquezas a partir da exploração do nascente 

proletariado urbano. A chamada primeira Revolução Industrial, ocorrida 

principalmente na Inglaterra, iniciou-se na Idade Moderna. 

No aspecto cultural, a Idade Moderna caracterizou-se por uma produção muito 

rica. Seja em seu início, com o Renascimento, principalmente nos séculos XV e 



XVI, e a retomada da herança greco-romana, seja com os Iluministas do século 

XVIII, que propuseram novas formas filosóficas, científicas e políticas de se 

entender o mundo. Na religião, a principal mudança com o mundo medieval 

ocorreu com a Reforma Protestante, iniciada com Martinho Lutero no século 

XVI e que iria alterar permanentemente o mundo cristão ocidental. 

Politicamente a Idade Moderna ficou caracterizada principalmente pela criação 

dos Estados Nacionais na Europa. Foi nesse processo que surgiram as 

monarquias nacionais, criando estruturas políticas e administrativas 

centralizadas, em contraste à descentralização predominante na Idade Média. 

 Essa estrutura político-administrativa serviu ainda de base para o 

fortalecimento do capitalismo e do poder político da burguesia. Essa 

classe social, quando se percebeu fortalecida econômica e politicamente, pôde 

se organizar e colocar fim à hegemonia antes detida pela nobreza aristocrática. 

O fim dessa hegemonia foi representado principalmente pela Revolução 

Francesa, quando o Estado representativo burguês foi criado, encerrando a 

Idade Moderna e iniciando a Idade Contemporânea. 

 

Fonte:brasilescola.uol.com.br 

Leia o texto e responda em seu caderno com atenção: 

1- Qual foi o marco inicial da idade moderna? 



2- Observe a linha do tempo e responda: 

a- Em que ano Colombo chega a Republica Dominicana ?  

b- Em 1549 ocorreu a fundação de que cidade brasileira? 

c- Quem liderou a reforma protestante? Em que ano? 

d- A revolução Industrial ocorre em que ano? 

e- Em que ano os Estados Unidos da América se torna independente?   

 

 

Ciências- Sistema circulatório ou cardiovascular 

O sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, é 
composto de sangue, coração, artérias, capilares sanguíneos e veias. O 
sistema circulatório humano é subdividido em sistema sanguíneo e sistema 
linfático. 

O sistema circulatório desempenha importantes funções em nosso organismo: 

• Defesa contra agentes invasores: no sangue há anticorpos e células 
fagocitárias que promovem a defesa contra agentes infecciosos; 

• Coagulação sanguínea: as plaquetas que circulam pelo sangue são 
responsáveis pela coagulação sanguínea; 

• Regulação da temperatura corporal: o sangue é distribuído de forma 
homogênea por todo o organismo, promovendo a manutenção de uma 
temperatura adequada em todas as partes do corpo. Por meio da 
circulação sanguínea o corpo também consegue dissipar o calor até a 
superfície corporal; 

• Transporte de hormônios: os hormônios são substâncias necessárias 
para o bom funcionamento do organismo, e a circulação sanguínea é a 
responsável por transportar esses hormônios até os órgãos e tecidos 
que farão uso deles; 

• Intercâmbio de materiais: as substâncias que são produzidas em uma 
parte do corpo e utilizadas em outra, também chegam ao seu destino 
através da circulação sanguínea. É o que acontece com o glicogênio 
armazenado no fígado, que, quando quebrado em glicose, é levado para 
diversas regiões do corpo; 

• Transporte de resíduos: todas as células do corpo produzem resíduos 
em seu metabolismo. Esses resíduos saem das células e caem na 
corrente sanguínea, são levados para o fígado e transformados em 
ureia. Do fígado, a ureia é encaminhada pela circulação sanguínea até 
os rins, onde serão eliminadas para o meio externo; 

• Transporte de nutrientes: os nutrientes oriundos da nossa alimentação 
são absorvidos ao longo do nosso tubo digestivo e caem na circulação 
sanguínea, assim os nutrientes são levados aos tecidos do corpo, sendo 
aproveitados pelas células; 

• Transporte de gases: ao passar pelos pulmões, o sangue elimina o gás 
carbônico proveniente da respiração celular enquanto absorve oxigênio. 



O sistema sanguíneo é composto pelo sangue, vasos sanguíneos e coração. 

O sangue é um fluido produzido na medula óssea, composto por plaquetas, 
hemácias e leucócitos que ficam dispersos no plasma. Impulsionado pelo 
coração, o sangue é levado a todas as regiões do corpo no interior de artérias, 
veias e capilares sanguíneos. 

 

As artérias são vasos que levam o sangue do coração até os órgãos e tecidos. 
Compostas por parede espessa, a compressão exercida pelas artérias permite 
controlar a pressão do sangue que circula em algumas regiões do corpo. Todas 
as artérias que saem do coração tornam-se menores progressivamente, até 
atingirem todas as partes do corpo. Órgãos e tecidos possuem finíssimos 
vasos chamados de arteríolas que se prolongam e se tornam mais finos ainda, 
sendo chamados de capilares sanguíneos. 

As artérias coronárias são as responsáveis pela irrigação do músculo cardíaco, 
que fornecem grande quantidade de oxigênio e nutrientes às células do 
coração, visto que esse órgão possui grande atividade e função vital. Se, por 
algum motivo, houver obstrução dessa artéria, algumas áreas do coração irão 
ficar sem irrigação, o que provocará a morte das células e consequente 
infarto do miocárdio. 

Os capilares sanguíneos são vasos muito finos que fazem a comunicação 
entre arteríolas e vênulas (veia de pequeno diâmetro). A parede dos capilares é 
composta por uma única camada de células que possuem espaços entre si, por 
onde sai o líquido sanguíneo (líquido tissular). O líquido tissular irriga as células 
com oxigênio e nutrientes e retira os excretas provenientes do seu 
metabolismo, levando-os até os capilares sanguíneos e reintegrando-os ao 
sangue para ser eliminado na excreção.  

As veias são vasos que transportam o sangue dos órgãos e tecidos até o 
coração. Essa circulação de sangue no interior das veias ocorre em razão das 
contrações dos músculos esqueléticos que estão próximos a elas, que as 
comprimem fazendo o sangue circular. Dessa forma, nas veias que possuem 
um diâmetro maior há válvulas para impedir o refluxo do sangue, o que garante 
que a circulação ocorra apenas em um sentido. 



O coração de um ser humano é oco e pesa cerca de 400 g. É constituído por 
tecido muscular estriado cardíaco, mais conhecido como miocárdio 
(myos=músculo; cardio=coração), e possui quatro câmaras cardíacas. As 
câmaras superiores do coração são chamadas de átrios cardíacos ou 
aurículas, e as câmaras inferiores são chamadas de ventrículos cardíacos. A 
parede dos ventrículos é muito mais espessa do que as paredes dos átrios, em 
virtude da função de cada um. O átrio bombeia sangue para os ventrículos, 
enquanto que os ventrículos bombeiam o sangue para todas as partes do 
corpo, o que exige maior pressão. 

 

O coração recebe o sangue por meio de vasos. No átrio esquerdo entra 
sangue rico em oxigênio, sangue que veio dos pulmões, enquanto que o átrio 
direito recebe sangue rico em gás carbônico, sangue proveniente do corpo. O 
átrio esquerdo tem comunicação com o ventrículo esquerdo através da valva 
mitral, também chamada de valva bicúspide ou valva atrioventricular 
esquerda, que tem a função de manter a circulação sempre no sentido do átrio 
para o ventrículo. O átrio direito também se comunica com o ventrículo direito 
por meio da valva tricúspide, também chamada de valva atrioventricular 
direita, que possui a mesma função que a valva mitral. 

O sangue que está no interior dos átrios é expulso para os ventrículos quando 
ocorre uma contração chamada de sístole atrial. Os ventrículos, que estão 
relaxados, recebem o sangue e também se contraem (sístole ventricular), 
fazendo com que as duas valvas atrioventriculares se fechem e expulsem o 
sangue do coração. Esse sangue é expulso para artérias de grosso calibre que 
saem do ventrículo direito (artéria pulmonar) e ventrículo esquerdo (artéria 
aorta). A artéria pulmonar leva esse sangue para o pulmão, ao mesmo tempo 
em que a artéria aorta manda o sangue para irrigar todas as regiões do corpo. 



Algumas das principais veias e artérias do corpo humano 

 

 

Fonte:sobiologia.com.br  

Coronavírus pode causar síndrome de Kawasaki e problemas 

no coração em crianças 

 

Em entrevista à CRESCER, especialistas analisam a possibilidade de uma 

relação entre a síndrome rara e o coronavírus. "Esse vírus não é 

exclusivamente respiratório, mas promove várias alterações inflamatórias e a 

Kawasaki pode estar nesse pacote", diz Jamal Suleiman, médico infectologista.  



Em meio à pandemia do coronavírus, o Sistema de Saúde do Reino Unido 

(NHS, sigla em inglês) notou que nas últimas três semanas, houve um aumento 

de crianças, no Reino Unido, com inflamação multissistêmica, com o 

desenvolvimento de problemas gastrointestinais ingleses emitiram e 

inflamação cardíaca. Por isso, os especialistas um alerta, comunicando os 

médicos de uma provável ligação da Covid-19 com um quadro de síndrome 

inflamatórias de kawasaki atípico e da síndrome do choque tóxico. 

  

Maioria das crianças com coronavírus se recupera em até duas semanas 

Coronavírus: crianças podem desenvolver infecções graves, aponta estudo  

CDC acrescenta seis novos itens à lista de possíveis sintomas do coronavírus  

Mas o que são essas síndromes?  

Segundo o infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas (SP), a 

síndrome de Kawasaki tem vários sintomas, principalmente vasculites, que são 

inflamações de vasos sanguíneos, que podem vir acompanhadas de febre. A 

Kawasaki pode evoluir para um quadro de choque tóxico, uma complicação 

que pode ser fatal, desencadeada, muitas vezes, por uma bactéria. Ela é 

caracterizada pela falência de múltiplos órgãos e pode causar a insuficiência 

respiratória, por exemplo.  

O infectologista explica que ainda não foi estabelecida uma relação causal 

entre o Sars-CoV-2 (chamado de novo coronavírus) com a Kawasaki, mas 

existe, sim, a probabilidade de haver uma ligação. "Esse vírus não é 

exclusivamente respiratório, ele promove várias alterações e a Kawasaki pode 

estar nesse pacote. Podemos ter manifestações cutâneas, que também 

aparecem em crianças, e diarreias. Isso tudo nada mais é do que uma 

inflamação", diz.  

. De acordo com o infectologista, esse comunicado é um alerta para os 

médicos, pois inicialmente, acreditava-se que o coronavírus causava apenas 

sintomas gripais, mas ele também pode se manifestar de outras formas. 

Os pesquisadores ingleses ainda não sabem se há uma relação de fato entre a 

síndrome de Kawasaki e o Sars-CoV-2, principalmente porque algumas 

crianças não foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Eles foram 

orientados a pesquisar mais sobre esse quadro, já que não têm informações 

sobre óbitos e nem de quantas crianças tiveram essa síndrome.  



Segundo Nelson Douglas Ejzenbaum, médico pediatra e membro da Academia 

Americana de Pediatria (AAP), o comunicado dos especialistas ingleses é 

importante para que os médicos verifiquem também, em casos graves, se as 

crianças desenvolveram alguma cardiopatia, já que a Kawasaki pode 

desencadear uma inflamação nos vasos sanguíneos. "Temos que tomar muito 

cuidado com as medicações prescritas e avaliar bem os adolescentes na parte 

cardíaca quando tiverem a Covid-19. É importante também analisar os 

batimentos cardíacos", reforça. 

MIOCARDITE X CORONAVÍRUS 

  

Segundo o cardiologista pediátrico Gustavo Foronda, secretário do 

Departamento de Cardiologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), 

a miocardite também pode ser causada por vários vírus, entre eles, o 

coronavírus.  

 

O miocárdio é o músculo responsável pela contração do coração e a miocardite 

é uma inflamação que prejudica a ação de bombeamento do sangue, 

provocando arritmias e insuficiência cardíaca. "Apesar de não sabermos muito 

ainda sobre a Covid-19, já temos dados que mostram que, sim, ele pode 

causar quadros de miocardites, tanto em pacientes já com problemas 

cardíacos quanto em pacientes sem histórico", esclarece. "O maior risco são os 

pacientes idosos, mas ainda temos poucos dados, pois os jovens e as crianças 

costumam ser menos acometidos ou apresentam quadros mais leves. Talvez, 

tenhamos várias crianças com casos mais leves que estão passando 

despercebidos. Mas, em geral, pode acontecer em qualquer faixa etária", 

afirma. 

 

Os sintomas mais comuns do coronavírus, de acordo com o especialista, são 

dores musculares, febre, falta do olfato e complicações no quadro respiratório.. 

"Um dos primeiros sintomas é a frequência cardíaca aumentada. Jovens ainda 

podem ter dor no peito, mas, em geral, a taquicardia está presente. Outros 

sinais são extremidades frias, sudorese fria e sensação de desmaio. Alguns 

quadros podem ser leves e outros mais graves, com falência miocárdica", 

alerta.  

Já o infectologista e pediatra Renato Kfouri, vice-presidente do Departamento 

de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), diz que é 



preciso fazer exames e investigar mais detalhes do estado de saúde do 

paciente, como uma arritmia prévia, o uso de medicamentos e até a presença 

de outros vírus, para chegar a uma causa realmente conclusiva. "Pode ser 

apenas uma coincidência. Certamente, o coronavírus pode causar esse 

problema, assim como pancreatite, a encefalite, uma lesão renal, nefrite... 

Ele pode se alojar em qualquer órgão do corpo, mas é necessário fazer mais 

exames para saber se essa é realmente a causa", afirma. 

“O sistema circulatório constitui um circuito fechado, constituído por vasos 

sanguíneos e por um órgão propulsor da corrente sanguínea, o coração.” 

1. Estabelece a correspondência entre cada uma das afirmações seguintes e 

um dos termos da chave: 

1 – Transportam o sangue do coração a todas as partes do corpo.              (     ) Veias 

 2 – Resultam da junção dos capilares                                                        (     ) Vénulas 

3 – Conduzem o sangue de todas as partes do corpo ao coração.                (    ) Artérias 

 4 – Permitem que a circulação se efectue num único sentido.                     (     ) Capilares 

5 – Permitem o intercâmbio de diversas substâncias com  

os diferentes tecidos orgânicos. 

 

 

2_O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade 

de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em três tipos 

distintos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa 

correta: 

a. Atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado. 
b. Atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico. 
c. Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo. 
d. Atuam transportando sangue de diversas partes do corpo em direção ao 

coração. 



3  _Explique o que é SIndrome de Kavasaki? 
 

Fonte:revistacrescer.globo.com/revistas crianças 

 

GEOGRAFIA- Setor secundário 
 
O Setor Secundário da economia corresponde ao estágio em que as matérias 

primas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. 

Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. 

Portanto, é um setor de considerável riqueza e base para o desenvolvimento 

econômico dos países. Todavia, é também o responsável pela maior parte 

da poluição e degradação ambiental do Planeta. 

Transformam as matérias primas em produtos prontos para o consumo ou em 

maquinários e ferramentas industriais. Especialmente aquelas que purificam, 

processam e embalam a matéria prima, ou até mesmo aquelas que fornecem 

água, gás e eletricidade. 

Os principais destaques desse ramo da economia estão na transformação de 

produtos e na construção civil.Fazem parte deste setor, indústrias da divisão 

automobilística, alimentício, naval, aeronáutica, de tecnologia avançada, 

informática, etc. 

Setor Terciário 

 

O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce e há 

mais valor agregado, caracterizando-se pela inclusão comercial de tudo aquilo 

que não abarca os outros setores. É uma arena complexa e diversificada, onde 

o foco está nas relações interpessoais. 

Este é também definido como o setor de comércio e prestação de serviços. 

Aqui é onde se dá a comercialização dos bens tangíveis e intangíveis 

(imateriais), como a oferta de serviços prestados as empresas ou a 

particulares. 

Vale destacar que este é o setor do comércio em geral, da venda de benefícios 

como educação, saúde segurança, transporte, da prestação de serviços 

bancários e turísticos, das empresas de telecomunicações, desenvolvimento de 

softwares, bem como as de pesquisa e desenvolvimento, reunindo uma gama 

interminável de ações para o setor. 

Fonte: brasilescola.com.br./ geografia 

Responda os testes em seu caderno, lendo o texto acima: 



Considere as imagens a seguir e assinale a alternativa correta: 

Imagem 1 

 
Professor em sala de aula 

Imagem 2 

 
Operador trabalhando 

Imagem 3 



 
Atendente de caixa 

a) as imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da economia 

b) a imagem 3 representa o setor primário 

c) a imagem 1 indica o setor primário e as imagens 2 e 3 indicam o setor 

terciário 

d) as imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário, e a imagem 2, ao setor 

secundário 

e) as imagens 1, 2 e 3 representam-se, respectivamente, os setores 

secundário, terciário e primário da economia. 

QUESTÃO 2 

É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as 

matérias-primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que 

menos oferecem empregos, mas uma das que possuem os maiores 

rendimentos. 

O texto acima é descritivo: 

a) do setor primário 

b) do setor secundário 

c) do setor terciário 

d) apenas da atividade industrial 

e) apenas da atividade agrícola 



QUESTÃO 3 

À medida que as sociedades desenvolvem-se, suas atividades econômicas 

tornam-se mais complexas e interligadas. Assim, nos países em 

desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do 

extrativismo costuma ser maior. No entanto, enquanto essas zonas vão se 

industrializando, o número de empregos e a participação dessas atividades no 

meio econômico costumam diminuir. Atualmente, os principais países passam 

por um estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer uma 

maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% 

da população economicamente ativa. 

A ocorrência desse fenômeno de transferência da mão de obra e da renda para 

os setores do comércio e dos serviços é denominada por: 

a) transferência da informação 

b) terciarização 

c) terceirização 

d) expansão da informalidade trabalhista 

e) democratização econômica 

Fonte: brasilescola.com.br./ geografia/exercicios 
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Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 7 - 25/05/2020  - 29/05/2020 

 
Aula de Arte – Professora Joy – Quinto Ano B 
 
Aos educandos e suas famílias, 

 
Continuo recebendo as fotos das atividades através do email  joyjapyarte@gmail.com  
Se possível enviem para fazermos uma exposição virtual. 

 
Destaco que sei que algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas, 
não é o ideal mas é o que é possível nesse momento. Não é necessário copiar as 
orientações no caderno. Basta fazer a atividade. Lembrando que os registros das respostas 
poderão ser realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas).  
 

Ótima semana pra vocês. 
 

     
    A arte em diferentes contextos. (Continuação) 

 

Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos. 
  

 

Contextualização : Semana passada vimos duas obras e espondemos perguntas sobre 
elas. A obra do artista Banksy e a obra do artista Frank Rivolli foram feitas pelos artistas em 
homenagem a todos profissionais da saúde de seus países, que estão trabalhando e 
arriscando a própria vida nesse momento tão difícil.  
 

Nós também vimos fotos dos profissionais de saúde fazendo parte da campanha fique em 
casa. Nas fotos eles seguravam cartazes que formavam a frase: “Nós estamos aqui por 
vocês. Por favor fiquem em casa por nós.” 
 

 

 

Atividade 1: 
 

- O que você gostaria de dizer para as pessoas que precisam continuar trabalhando para 
que a maioria das famílias possam ficar em casa protegidas? 
 
Atividade 2: 
 

- Transforme sua resposta da atividade 1 em arte. Essa obra que você vai criar vai ser uma 
mensagem pra todos os profissionais que estão trabalhando nesse momento. Utilize sua 
criatividade, uma folha em branco do caderno sem linhas e use o material de desenho e 
pintura que você tem disponível. Faça o melhor desenho que você puder.  
 

Essa com certeza será uma mensagem muito importante para todos os profissionais. Por 
favor enviem as fotos do desenho, ou do próprio estudante segurando o desenho para o 

email joyjapyarte@gmail.com  
Espero receber vários desses desenhos para criar uma exposição virtual com as criações 

de vocês. 
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Professor(es) :                                            Disciplina:                                Data:    

Objetivo da Atividade : Conhecer a história do teatro de sombras, improvisar cenas com 
bonecos de vara. 
  

Contextualização :Continuação da nossa proposta anterios, construção e encenação 
com bonecos de vara. 
 

Atividade: ORIENTAÇÕES 

1. LER A ORIGEM DO TEATRO DE SOMBRAS  
2. ESCOLHER UMA HISTÓRIA 
3. DESENHAR, RECORTAR E COLAR NO PALITO OS BONECOS 
4. MONTAR O LENÇOL PENDURADO EM UM VARAL 
5. SE COLOCAR ATRÁS DO LENÇOL, APAGAR A LUZ, ILUMINAR A CENA ENCENAR A HISTÓRIA ESCOLHIDA. 

6. FILMAR A APRESENTAÇÃO.   

 

                                            ORIGEM DO TEATRO DE SOMBRAS 

 
 

O TEATRO DE SOMBRAS É UMA ARTE MUITO ANTIGA, ORIGINÁRIA DA CHINA, DE ONDE SE 
ESPALHOU PARA O MUNDO. CONSISTE NA MANIPULAÇÃO DE UM BONECO DE VARAS, ENTRE UMA LUZ 
E UMA TELA, O QUE FAZ COM QUE O ESPECTADOR, SENTADO DIANTE DA TELA, VEJA APENAS A SOMBRA 
DO BONECO. EXISTE UMA LENDA CHINESA A RESPEITO DA ORIGEM DO TEATRO DE SOMBRAS. NO ANO 
121, O IMPERADOR WU TI, DA DINASTIA HAN, DESESPERADO COM A MORTE DE SUA BAILARINA 
FAVORITA, TERIA ORDENADO AO MAGO DA CORTE QUE A TROUXESSE DE VOLTA DO "REINO DAS 
SOMBRAS", CASO CONTRÁRIO ELE SERIA DECAPITADO. O MAGO USOU A SUA IMAGINAÇÃO E, COM UMA 
PELE DE PEIXE MACIA E TRANSPARENTE, CONFECCIONOU A SILHUETA DE UMA BAILARINA. DEPOIS, 
ORDENOU QUE, NO JARDIM DO PALÁCIO, FOSSE ARMADA UMA CORTINA BRANCA CONTRA A LUZ DO 
SOL, DE MODO QUE DEIXASSE TRANSPARECER A LUZ. NO DIA DA APRESENTAÇÃO AO IMPERADOR E 
SUA CORTE, O MAGO FEZ SURGIR, AO SOM DE UMA FLAUTA, A SOMBRA DE UMA BAILARINA 
MOVIMENTANDO-SE COM LEVEZA E GRACIOSIDADE. NESTE MOMENTO, TERIA SURGIDO O TEATRO DE 
SOMBRAS. 

O GÊNERO TEATRO DE ANIMAÇÃO ESTENDEU-SE À EUROPA ALGUNS ANOS MAIS TARDE, 
DEIXANDO QUEM ASSISTE MUITO CURIOSO. ALÉM DISTO, ESTA TÉCNICA ESTIMULA A CRIATIVIDADE 
NATURAL DA CRIANÇA, PROMOVENDO NESTA O GOSTO PELO OPOSTO ENTRE A FANTASIA E A 
REALIDADE. ESTE TIPO DE PROJEÇÃO DE SOMBRAS É UMA FORMA DIVERTIDA DE INTERLIGAR A 
LEITURA DE UMA HISTÓRIA À CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS ATRAVÉS DO MOVIMENTO DAS 
SILHUETAS E DA PRÓPRIA DRAMATIZAÇÃO, APLICADA A HISTÓRIA EM SI PRÓPRIA. 

NOS DIAS DE HOJE O TEATRO DE SOMBRAS É UMA DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS MAIS 
POPULARES EM DIVERSAS REGIÕES DO CONTINENTE ASIÁTICO. 



 

 

 
VAMOS MONTAR UM TEATRO DE SOMBRA? 
 

1. A PRIMEIRA COISA A FAZER É ESCOLHER UMA HISTÓRIA. 
2. DESENHE OS PERSONAGENS OU O ELEMENTO QUE VOCÊ DESEJA PARA CRIAR A SUA HISTÓRIA NO PAPEL 

PRETO RECORTE TODOS OS DESENHOS QUE VOCÊ FEZ. 
3. COLE OS PERSONAGENS E ELEMENTOS DE PAPEL NOS PALITOS PARA CHURRASCO. E ESTÁ PRONTO!  
4.  BASTA PENDURAR UM TECIDO, PODE SER UM LENÇOL, BARBANTE E DUAS CADEIRAS, AMARRE O 

BARBANTE NAS CADEIRAS E PENDURE O VARAL. 
5. DEPOIS POSICIONE UMA LANTERNA, UM SOQUETE COM LÂMPADA OU MESMO UM CELULAR. LIGADA 

CONTRA A TELA, PROJETANDO AS FORMAS NO LENÇOL BRANCO. 
6. BASTA APAGAR A LUZ E ACENDER A LANTERNA PARA OS PERSONAGENS GANHAREM VIDA. 
7. FILME SUA APRESENTAÇÃO. 

 
 

 

                         
 

                            
                     (Foto: estefimachado.com.br 

                                        
Fontes: 

No mundo das Artes 
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Professor(es): Silvia e Joelmir                                                   Disciplina: Educação Física 

Objetivo da Atividade: Identificar as diferentes brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, valorizando a importância desse 
patrimônio histórico cultural.  
  
Contextualização: Conhecer, distinguir e vivenciar diferentes jogos e brincadeiras da cultura do 

Brasil, incluindo de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse patrimônio 

cultural. 

 

Atividade 1: Pesquisar e registrar sobre a amarelinha africana; 

Atividade 2: Realizar o jogo/brincadeira de amarelinha africana. 

 

 

1) Faça uma pesquisa e registre no seu caderno sobre como jogar/brincar de amarelinha africana.  

 

 
 

 

2) Realize o jogo/brincadeira da amarelinha africana. 

 

 

 

 

 

Como sugestão, assista esse vídeo no Youtube que mostra algumas variações da amarelinha africana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI3xcXp0pJU 
 

 

 

 


