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Instruções aos educandos e suas famílias: 

Vamos iniciar mais uma semana de trabalho...Como estão as coisas em casa? E a saúde? 

Todos estão se cuidando? Não podemos bobear nos cuidados para que todos nós possamos 

superar esse período tão difícil. Nós professores estamos em casa e esperamos que todos vocês 

possam estar também. Vamos todos fazer a nossa parte!  

Para não dar chance ao novo Corona vírus, temos que nos cuidar, lavar muitas vezes as 

mãos com água e sabão (ou sabonete), fazer uso do álcool gel (70º), se tivermos que sair de 

casa, temos que usar máscara, manter distância das pessoas e o mais importante é: se você 

puder, FIQUE EM CASA! 

Como das outras vezes, antes de fazer a lição do dia, você aluno ou aluna, deve registrar o 

cabeçalho e enunciado de cada questão identificando oque será feito e no caderno respectivo ao 

componente curricular (matéria) que está identificado. 

Segue abaixo modelo de cabeçalho: 

 

EMEB DEPUTADO FREITAS NOBRE 

DIADEMA, ____ DE ___________DE 2020. 

NOME:_____________________________________ 

PROF (A)._____________________ 5º ano ________. 

 

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

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

USANDO MÁSCARA SEMPRE! 

 

SEGUNDA-FEIRA 25/05/2020 
Antecipação do feriado de 09/07 (Revolução Constitucionalista) 

 

 

PLANO SEMANAL DE ATIVIDADES (25 A 29/05/2020) 
 As propostas aqui lançadas são embasadas nas habilidades propostas na BNCC e têm 

como OBJETIVO GERAL o desenvolvimento da criança emsua amplitude intelectual, cognitiva, 

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

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Objetivo:  

 Ler e interpretar o texto. 

 Localizar informações explícitas em um texto. 

  

https://www.google.com/search?q=em+dep+freitas+nobre+diadema&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=em+dep+freitas+nobre+diadema&aqs=chrome..69i57.9018j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Contextualização: Você conhece alguém que conta mentiras? Leia o texto abaixo e 

conheça alguém que mentia muito, mas que depois de um acontecimento importante em 

sua vida passou a mentir bem menos... 

 

O Conto da Mentira 

 

            Todo dia Felipe inventava uma mentira. “Mãe, a vovó tá no telefone!”. A mãe 

largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. 

O garoto havia inventado morte do cachorro, nota dez em matemática, gol de 

cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo: “Seu nariz vai ficar igual ao do 

Pinóquio!”. Felipe ria na cara dela: “Quem tá mentindo é você! Não existe ninguém de 

madeira!”. 

O pai de Felipe também conversava com ele: “Um dia você contará uma verdade e 

ninguém acreditará!”. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte... 

Então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A 

apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O 

prêmio era uma bicicleta: “É verdade, mãe! A moça quer falar com você no telefone pra 

combinar a entrega da bicicleta. É verdade!”.   

A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. 

Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras. 

Até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a 

criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a 

história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia... 

    Rogério Augusto   Folha de São Paulo, 14 de jun. 2003 Suplemento Folhinha 

 

Atividade 1: Após a leitura do texto responda em seu caderno: 

1- Que gênero textual é esse? 

2- De onde esse texto foi tirado? 

3- Qual era o problema de Felipe? 

4- Quais mentiras Felipe contava? 

5- Qual foi o alerta do pai para convencer Felipe a parar de mentir? 

6- O que fez Felipe reduzir sua mentiras? 

7- A que conclusão podemos chegar com base na história de Felipe? 

 

Atividade 2 

Objetivo:  

 Incentivar a produção textual.  



 Produzir um texto a partir da observação da sequência de imagens. 

 

Contextualização: 

O conto é um gênero caracterizado por ser uma 

narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados 

de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. 

Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos 

são muito importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e 

conflito. 

 

            Observe, atentamente, a sequência de imagens do Garfield: 

 

           Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/ 

 

             Atividade:  Produção de Texto-Conto 

 

Produza um conto, a partir da sequência observada. Dessa forma, o seu texto 
deverá apresentar a seguinte estrutura: início, meio e fim. Não esqueça de dar um título 
interessante para o seu conto. 

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

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

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

 

 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/o-que-e-literatura.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/narracao.htm
http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/


MATEMÁTICA 

 

Contextualização: Dando continuidade ao estudo sobre as tabelas, vamos praticar um 

pouco, buscando localizar e interpretar os dados. Já aprendemos que as tabelas 

organizam informações facilitando o acesso e compreensão; Vocês já iniciaram os estudos 

sobre o uso das tabelas nas aulas da semana de 18 a 22 de maio. Recomendamos que 

os alunos revisem os conceitos aprendidos nas aulas da semana citada acima. 

 

Objetivos: 

 Ler, interpretar e localizar dados apresentados em tabelas; 

 Compreender a função social de uma tabela; 

 

Atividade 1 

-Copie as perguntas em seu caderno e responda com base na análise da tabela abaixo: 

 

A) As escolas costumam organizar festas juninas para ampliar os recursos financeiros para 

obras em geral e compra de recursos pedagógicos para seus alunos. Para a festa junina 

do ano passado, foram produzidos os seguintes lanches: 

 

 

 

 

1. Qual o total de salgados preparados para esta festa Junina? 

2. Qual o salgado que foi preparado em maior quantidade? 

3. Qual salgado foi preparado em menor quantidade? 

4. Qual o total de coxinhas, kibes e pastéis, juntos? 

5. As pipocas, empadas e espetinhos totalizam quantas unidades? 

6. Qual o lanche mais caro? 

7. Em sua opinião os preços estão na média, ou muito caro? Justifique sua resposta. 

8. Se você comprar, 5 hotdogs, 3 pipocas, 4 espetinhos, quanto gastará? 

LANCHE TOTAL      R$ POR UNIDADE 

Coxinhas 930 R$ 5,00 

Pastéis 670 R$ 4,00 

Empadas 295 R$ 5,00 

Espetinhos 480 R$ 4,00 

Kibe 322 R$ 3,00 

x-salada 275 R$ 7,00 

Hot-dog 388 R$ 5,00 

Pipoca 678 R$ 3,00 



9. A mãe da Luiza irá levar 30 reais para a festa. Quais lanches conseguirá comprar? Haverá 

troco? 

10. Se sua professora comprar um item de cada lanche, quanto ela irá gastar? 

 

Atividade 2 

Objetivos: 

 Reconhecer o calendário como um dos instrumentos de medir o tempo em nosso dia a 

dia. 

 Resolver problemas com dados apresentados através de 

medidas de tempo. 

 

 

Para lembrar... 

Esta semana iremos continuar estudando o Eixo: 

“Grandezas e Medidas”. Você estudou este tema na Semana de 04 a 08/05 com o assunto 

“Medidas de tempo: O uso do calendário”. Então, vamos relembrar um pouco este 

assunto na atividade abaixo? 

 

Atenção! 
Para resolver a atividade seguinte, recomendamos revisar este tema nos dias 5 e 7 de 
maio. 

 

 

Atividade 3 

       1 -Em seu caderno de Matemática, copie e resolva as situações problema:   

 
a. Cibelly coloca todo mês na poupança R$ 320,00. Quanto Cibelly terá colocado na 

poupança em um ano? 

b. André construiu uma piscina em 2 trimestres e 12 dias. Calcule quantos dias ele 

levou para contruir a piscina. 

c. Adrielly ganha R$ 969,00 por mês. Quanto ganhará em: 

 20 dias? 

 um semestre? 

 um mês e 15 dias? 

 

Atividade 4 

Objetivos: 

 Reconhecer elementos e propriedades dos polígonos. 

 Nomear polígonos observando seu número de lados 



 

Contextualização: Vamos estudar outro eixo da Matemática: “Geometria.” 

 

DICA IMPORTANTE! 
A geometria é um ramo da matemática preocupado com questões de forma, tamanho e 
posição relativa de figuras e com as propriedades dos espaços. (Fonte: Wikipédia) 
 

 

 

Iremos começar falando de formas, como por exemplo, os Polígonos. Quadrado, 

retângulo e triângulo, são exemplos de polígonos. Os polígonos são classificados 

(recebem um nome) de acordo com o número de lados que eles têm.  

Observe o exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Triângulo  polígono de 3 lados 

Quadrilátero  polígono de 4 lados  

Pentágono  polígono de 5 lados 

Hexágono  polígono de 6 lados 

Heptágono  polígono de 7 lados 

Octógono  polígono de 8 lados 

Eneágono  polígono de 9 lados 

Decágono  polígono de 10 lados 

 

 

Atividade 3 

 

1. Em seu caderno, faça cada polígono. Coloque o número de lados e o nome de cada um 

deles: 

 

 

 

 

 

________ lados 

____________ 

________ lados 

____________ 

________ lados 

____________ 

________ lados 

____________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria


INTRODUÇÃO Á GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E HISTÓRIA 

 

Objetivos gerais: 

 Leitura e interpretação do assunto abordado; 

 Reflexão acerca dos temas apresentados nas leituras; 

 Reflexão acerca das informações que a criança ouve nas mídias; 

 Localização do “eu” como ser social e transformador da sociedade; 

 Informar sobre a transmissão e a prevenção do novo coronavírus. 

 

Contextualização: 
Na semana passada, nas disciplinas de português e matemática, abordamos um assunto 

totalmente presente na nossa atualidade, a Pandemia do Coronavírus.  
Nessa semana trabalharemos esse assunto nas disciplinas de ciências, história e geografia, 

portanto vamos nos comportar como verdadeiros cientistas e pesquisadores.  

 

 

Iniciaremos as atividades dessa semana com a leitura de uma carta. Vamos lá? 

A carta está neste livro:   Este livro foi elaborado por esse pessoal aqui: 

 

 
 

 

Agora que já sabemos que quem escreveu este livro também foram crianças como vocês, 

vamos prestar muita atenção nos recados que eles e elas nos mandaram: 

 

Queridas meninas e queridos meninos, 

 

1 Vamos conversar sobre o que está acontecendo no planeta?Vocês devem estar se 

perguntando: Por que, de repente, temos que ficar em casa, sem poder sair?  

E, talvez, estejam percebendo que os adultos estão com um pouco de medo, conversando 

baixinho, cochichando ao telefone com um amigo, com sua tia, com sua avó, com seu avô ou 

lendo mensagens no celular e, de vez em quando, dando gargalhadas nervosas. 

2De um dia para outro, vocês deixaram de ir à escola. Isso até parece legal num primeiro 

momento. Mas, de repente, bate a saudade da melhor amiga, do melhor amigo, da professora, 



do professor, das brincadeiras com a turma. E a casa da vovó? Ficou tão looooooooonge, que 

nem adianta insistir pra te levarem lá. 

3Está acontecendo algo importante e perigoso no mundo. As pessoas estão preocupadas e 

querem encontrar uma solução. Na casa da gente, quando adoecemos, os adultos nos dão 

remédio para sarar a doença, colocam a gente na cama, tiram a temperatura pra ver se temos 

febre, fazem uma comidinha gostosa pra gente ficar forte. 

4 Já no mundo, quem cuida das doenças são os milhares de cientistas, médicos e médicas, 

enfermeiras e enfermeiros. Eles buscam descobrir por que as pessoas têm tído febre e tosse e o 

que fazer para cuidar dessas pessoaso para que elas fiquem boas. 

5Antes de chegar ao Brasil, essa doença viajou por outros países, como a China, Itália, 

Espanha, França, Estados Unidos, Canadá, Irã. Hoje, se espalhou pelo mundo todo. Por isso é 

chamada de pandemia. 

6Ainda conhecemos muito pouco sobre essa doença. Mas algumas coisas os cientistas já 

descobriram: 

- Ela é causada por um vírus minúsculo, que a gente não enxerga, e pode matar. 

- Quem sofre mais com esse vírus são os idosos e as pessoas com doenças crônicas. 

- Se a gente põe a mão em lugar que tenha o vírus, como uma mesa, roupa, cadeira, pia e 

outros objetos ele vem na nossa mão. 

- O vírus entra no nosso corpo pelo nariz, olhos ou boca, por isso temos sempre que lavar 

bem as mãos. 

 Pode ser que a gente nem fique doente. Isso seria ótimo! Mas pode ser que, ao encostar 

em uma pessoa, a gente passe o vírus pra ela. Isso seria péssimo! 

7Sabemos também que: 

- Quanto mais pessoas saem de casa, mais chances  elas tem de ficar doente ou transmitir 

a doença para alguém. 

- Quanto mais pessoas ficarem em casa, menos gente vai para o hospital. 

E atenção: Como ainda não existe remédionem vacinapara combater essa doença, o que a 

gente pode fazer é: Ficar em casa e lavar bem as mãos. 

8 Fazendo a nossa parte somos também heróis, como super médicos, as supermédicas, as 

superenfermeiras, os superenfermeiros, o superporteiro do hospital. Tem também os 

superlixeiros, o supermoço do mercado, a supermoça da padaria, o superfarmaceutico, o 

supermotorista de onibus e o superentregador de comida. Eles não podem ficar em casa, mas 

você pode. Eles etstão lá fora, nas ruas, nos hospitais, nos supermercados, nas padarias, nas 

farmacias... Por nós, e nós temos que ficar dentro de casa, por eles. 

9 Estamos vivendo um momento de grandes preocupações. Ficar perto de quem cuida de 

vocês pode ser uma aventura. Pode ser também a hora de grandes mudanças para o mundo 

ficar melhor. Quem cuida de você pode contar uma história e soltar a voz numa canção de 

quando era criança. Já vocês podem fazer muitas coisas legaiscomo colocar essa pessoa no colo 

e fazer um carinho bem gostoso nela, ensinar uma receita que aprenderam na escola, convidar 

para o jogo das 5 Marias que a vovó ensinou, ajudar a fazer o almoço e a lavar a louça, brincar de 

gato mia ou ensinar a fazer massinha de farinha de trigo com gelatina. Vocês podem! 

 10 São tempos dificeis... Mas fiquem tranquilos. Vamos cuidar de vocês com muita atenção 

e amor. E são vocês, crianças que mais entendem de amor. É importante que saibam: Todos nós 

(pais e mães, professores e professoras, cientistas, médicos e médicas, enfermeiros e 

enfermeiras) vamos também cuidar uns dos outros. E quando você ou alguém da sua casa 

estiver bravo, nervoso ou sem paciencia, escolha um cantinho mais tranquilo e pense: 

- Você é também um super herói e super heroina. 



- Você está fazendo algo muito dificil por seu vovô e vovó, pelos seus tios e tias de cabelos 

bem branquinhos. 

- Você quer que todos fiquem bem e com saúde. 

 Daqui a alguns dias, vocês vá encontrar essas pessoas e dar nelas um abraço tão 

apertado e rodopiante que voarão pelos ares de tanta alegria! 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Habilidades BNCC para esta semana: 

 EF04CI08: Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns 

microrganismos (VÍRUS, bactérias e protozoários) atitudes e medidas adequadas para prevenção 

de doenças a eles associadas. 

 

Objetivos: 

- Relacionar conhecimentos prévios, leitura e ilustrações para melhor comprrensão de tema 

atual de saúde pública; 

- Refletir sobre a importância de alguns hábitos de higiene; 

- Compreender e se inserir em contexto atual da pandemia (Covid-19); 

- Relacionar e refletir sobre a importância da água, seu consumo consciente, buscando 

desenvolver criticidade e integração entre os assuntos. 

 

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR: 

  

 Contextualização: 

Toda boa história tem boas ilustrações! Nesse desafio você irá ser o ilustrador da história ao 

selecionar as imagens que combinam com a escrita de cada trecho da carta. Observe que no 

inicio de cada parágrafo do texto tem um número ( de 1 a 10). Agora você vai selecionar uma 

imagem para cada paragrafo. Lembre – se que a imagem tem que se relacionar com o que está 

escrito.  

 

Em seu caderno de ciências registre a letra de cada imagem e ao lado o número do 

parágrafo que arepresenta. Vamos lá! 

 

 

 
A           B    C      D 

 



        
E            F      G   H 

 
       I                    J 

 

    

Após a leitura da “Carta às meninas e meninos em tempos de Covid – 19” e das imagens, 

notamos que tanto as informações como as imagens estão relacionadas a todas as áreas de 

conhecimento.  

 

Hoje falaremos um pouco na disciplina de ciências. Nessas semanas trabalhamos com o 

conteúdo apresentado na unidade 2 do livro didático “o ser humano e o ambiente”. Nessa unidade 

abordamos diversos conteúdos referente à água. 

A água é um recurso natural, precioso e fundamental para que haja vida de todos os seres 

na Terra. Ela está presente nos alimentos e no nosso corpo, é indispensável nas tarefas do nosso 

cotidiano, permite que muitas matérias primas se transformem em produtos industrializados, nos 

ajuda a nos mantermos saudáveis e é essencial para gerar energia elétrica.  

Nesse período de estudo a distância abordamos diferentes conteúdos relacionados à água, 

como:  

- A presença da água em diversas atividades,  

- a reutilização da água da chuva,  

- a importância do saneamento básico e da água potável,  

- o ciclo da água e seus estados físicos e  

- dicas para evitar o desperdício da água. 

 

Todo esse conteúdo está apresentado a partir da página 60 do livro didático, retorne aos 

textos e realize a leitura sempre que necessário. 

Para finalizarmos essa unidade, vamos abordar sobre o Tratamento da Água. Você sabe o 

que isso significa? 

A água que usamos vem principalmente de rios e represas. A água dos rios muitas vezes 

está poluída ou contaminada, por isso ela precisa passar por uma estação de tratamento para 

ser purificada e adequada para uso. Na estação de tratamento a água passa por várias etapas 

para que sejam retiradas as impurezas dela.  Depois de tratada, a água é levada a reservatórios e 

canalizada para as casas, fábricas e etc. Quando a água chega nas casas, ela é armazenada em 

caixas d’água. Recomenda – se que antes de consumir, a água deve ser filtrada ou fervida, pois 

pode adquirir impurezas durante o trajeto que ela faz até chegar a torneira. 

Indicamos para leitura o uso do livro didático Novo Pintanguá Ciências - Páginas 78 e 79. 



Informações retiradas do livro Novo Pitanguá Ciências 

 

 

Registre em seu caderno de Ciências as atividades 1 e 2 e responda: 

 

Atividade 1 

1) Nesse período que estamos em isolamento social, você e 

sua família tem usado bastante a água? Por quê? 

 

2) Pensando em tudo que descobrimos nessa unidade,  

analise a imagem e explique com suas palavras qual a importância 

da água tratada e purificada nesse período de Pandemia.  
 

 

 

Atividade 2 

Infelizmente, nesse período algumas pessoas estão sofrendo com a falta de água. Veja a 

manchete de uma notícia publicada na Folha Uol: 

 

 
Retirado do site: https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/03/periferia-da-capital-sofre-com-a-falta-dagua-durante-

pandemia.shtml 

 

Quais são os riscos que essas pessoas estão correndo pela falta d’água?  

Cite uma sugestão de como a população poderia resolver esse problema, principalmente 

nesse período de Pandemia. 

 

 

HISTÓRIA 

 

Habilidades BNCC para esta semana: 

 EF05HI06 – Comparar o uso de diferentes linguagens no processo de comunicação e avaliar os 

significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

 EF05HI07 – Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de 

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

nomeação desses marcos de memória. 

 EF05HI08 – Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, 

incluindo as populações indígenas. 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/03/periferia-da-capital-sofre-com-a-falta-dagua-durante-pandemia.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/03/periferia-da-capital-sofre-com-a-falta-dagua-durante-pandemia.shtml


 EF05HI09 – Comparar pontos de vista cotidiana no tempo presente, por meio de acesso as 

diferentes fontes, incluindo orais. 

 EF05HI10 – Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças 

e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. 

 

Objetivos: 

- Relacionar conhecimentos prévios, leitura e ilustrações que levem ao desenvolvimento da 

sua noção de sujeito histórico e que está fazendo história; 

- Comparar o mesmo assunto (Covid-19) sob aspectos científico, sociais e históricos; 

- Compreender e se inserir em contexto atual da pandemia (Covid-19); 

- Relacionar e refletir sobre a importância da comunicação ao longo de toda a história da 

humanidade. 

 

Atividade 1 

Contextualização: 

Vamos Ler e Refletir? 

 

 Queridos alunos e alunas, estamos distantes fisicamente, mas a tecnologia nos ajuda a 

diminuir essa distância. Nesse período todo até aqui já vimos tantos assuntos interessantes. 

Vamos relembrar? 

 

-Nosso Calendário e o Tempo da Natureza.  

-Os primeiros povoadores da Terra:  

- A divisão da pré-história entre os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. 

- Espaço e Ocupação do Território / Uso do fogo na Pré História / Importância da 

Agricultura na formação das primeiras civilizações.  

- Povos dos Sambaquis. 

 

 A história da humanidade é realmente fantástica! Concordam? 

 Na proposta da atividade desta semana, vamos trabalhar de forma interdisciplinar. Assim, 

além de conversarmos sobre tudo isso que já vimos na disciplina de História, vamos enfatizar a 

importância dos registros para o conhecimento da Humanidade, para isso, vamos citar o final do 

capítulo 3 e o início do capitulo 4 do nosso livro didático Buriti Mais – História.( páginas 28 a 31) 

 Até aqui estudamos principalmente a Pré-História, que é o período anterior ao 

desenvolvimento da escrita.  

 Com base nos registros que já foram encontrados e outros que continuam a ser 

descobertos por arqueólogos, conseguimos entender um pouco daquela época. 

 Além dos fósseis, os vestígios materiais (encontrados por profissionais) como os 

instrumentos e utensílios que utilizavam são formas de registros que nos permite entender como 

viviam, como evoluíram, etc. 

 Um dos principais registros que temos desse período são as Pinturas Rupestres. Elas 

eram feitas em rochas (por onde passavam ou viviam) e utilizavam os elementos que retiravam 

da natureza para produzir as tintas, como por exemplo o pó dessas rochas que eram misturados 

com cera de abelha ou resina de alguma árvore ou mesmo com clara de ovo para fixar a tinta na 

rocha. O homem sempre deixou de alguma forma os registros de sua passagem, esses registros 

fazem parte da história do homem e são importantes exatamente para contar sua história. 

 



 
Imagens de pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí Brasil 

Se você desejar conhecer mais essas maravilhas da humanidade acesseo site 

http://fumdham.org.br/museus/ 

  

Assim como o homem, os registros também evoluíram. 

Podemos compreender os aspectos da vida dos mais diferentes povos através de seus 

registros, que podem aparecer das mais variadas formas, como itens de vestuário e enfeites, 

objetos de uso cotidiano como cerâmicas, objetos religiosos ou festivos, enfim, registros que 

podem de alguma forma oferecer informações sobre o modo de vida nos tempos e espaços 

diferentes e que fazem parte da memória da Humanidade. Esse conjunto de registros concretos, 

chamamos de Cultura material. 

 Como já foi dito, esses registros também se modificam com o passar do tempo e novos 

tipos de registros aparecem constantemente.  

Por exemplo: Estamos vivenciando um momento de distanciamento social e nossa 

comunicação está acontecendo através dos mais variados meios tecnológicos (televisão, internet, 

rádio, jornal, etc.) que temos acesso, certo? Essa troca de mensagens, informações e imagens 

por e-mail, aplicativos de celular, e afins também é uma forma de registro. Ou seja, uma forma de 

registro evoluída. 

 No livro que você leu na atividade de Ciências “Carta às meninas e aos meninos em 

tempos de COVID-19” temos um formato de registro que é a carta. Pensando nessa leitura e tudo 

o que você já aprendeu até aqui, responda no seu caderno de história. 

 

Atividade 2 

Responda em seu caderno:  

 

1) Qual é o assunto principal do texto que, através dessa escrita, servirá como um 

documento fundamental para as futuras gerações entenderem o que está se passando nesse 

nosso período histórico? 

 

2) Qual a relação dessa imagem com a 

disciplina de história e com o conteúdo estudado?  

 

3) Observando a imagem, podemos 

afirmar que ela é uma forma de registro? Por quê? 

 

 

 

 

 

http://fumdham.org.br/museus/


GEOGRAFIA 

 

Habilidades BNCC para esta semana: 

 

 EF05GE12: Identificar órgãos do poder público e canais de participação social 

responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio 

ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por 

esses órgãos que afetam a comunidade em que vivem. 

 

Objetivos: 

- Refletir sobre como algumas atitudes humanas trazem impactos nos ambientes; 

- Conhecer e identificar os meios que são destinados ao lixo que produzimos; 

- Refletir sobre alguns impactos ambientais; 

- Relacionar o momento atual de distanciamento social com alguns impactos ambientais. 

 

Contextualização: 

 Na disciplina de geografia temos realizado estudos relacionados à unidade 4 com tema 

“Ambiente e qualidade de vida”. Para localizar essa unidade basta consultar o livro didático Buriti 

Mais Geografia a partir da página 124.  

 Nesta unidade tivemos a oportunidade de estudar sobre assuntos do nosso cotidiano que 

interferem a qualidade de vida de todos os seres e causa fortes danos ao meio ambiente. 

Tratamos sobre problemas ambientais vinculados à poluição do ar, poluição da agua e lixo. Já 

sabemos que atualmente a poluição é considerada um grave problema ambiental devido suas 

consequências tanto para os seres vivos quanto para o meio ambiente. 

 

Atividade 1 

No caderno de geografia, registre as questões e responda: 

 

Segundo os meios de comunicação, a qualidade do ar melhorou muito com o 

distanciamento social causado pela Pandemia do novo Coronavírus, ou seja, se a qualidade do ar 

melhorou houve uma diminuição na poluição.  

1. Com base nos estudos realizados, por que você acha que isso aconteceu nesse 

período?  

2. Quais são os benefícios da diminuição da poluição do ar? 

 

Para finalizarmos essa unidade, ainda precisamos conversar sobre aterros sanitários. Mas 

antes disso vamos relembrar nossa última aula: 
 

O QUE É LIXO? Todo material que não tem mais utilidade e se joga fora. 

QUEM RECOLHE ESSE LIXO? Atualmente os municípios contam com o trabalho dos 

coletores de lixo e catadores de material reciclável ou reutilizável para levarem o lixo para os 

lugares apropriados. 

ONDE DEVE DESCARTAR O LIXO? O que não tem mais utilidade precisa ser descartado 

no local correto para não poluir o solo e contaminar o lençol freático, além de não atrair insetos e 

causar doenças. 

QUAIS PROBLEMAS PODEM OCORRER SE O LIXO FOR DESCARTADO NO LUGAR 

ERRADO?O excesso de lixo é um grande problema ambiental, principalmente se for descartado 

de maneira incorreta. Atualmente os lixões a céu aberto são proibidos, mas ainda são utilizados 

causando inúmeros problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Ao jogar lixo ao céu aberto, 



estamos expostos ao mau cheiro e contato próximo com insetos e animais transmissores de 

doenças. A decomposição do lixo dá origem a um liquido poluente chamado chorume, esse 

líquido contamina o solo e as águas subterrâneas causando muitos problemas ambientais à 

saúde humana. 

 

 Descartar o lixo de forma correta e em lugares apropriados é extremamente importante 

para a qualidade de vida e do meio ambiente. A maneira mais adequada de descarte do lixo é no 

aterro sanitário.  

O sistema usado nos aterros sanitários tem como objetivo diminuir os impactos do lixo no 

mundo, principalmente relacionados a contaminação do solo, água e ar. Eles são construídos 

longe dos centros urbanos, em áreas de grandes extensões e funcionam da seguinte forma: Faz 

– se um grande buraco no chão, coloca-se uma manta com material apropriado para que 

substâncias poluentes não penetrem no solo, coloca-se uma camada de pedras pequenas por 

onde passarão os gases e os líquidos liberados pelo lixo. Também é possível notar a presença de 

tubos e calhas para a passagem e recolhimento de gases e líquidos. Todo aterro sanitário tem um 

limite de lixo a ser depositado. Quando esse limite é atingido, o aterro encerra suas atividades no 

local. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/aterro-sanitario/ 

 

Indicamos para leitura o uso do livro didático Buriti Mais Geografia - Página128 

 

Atividade 2 

No caderno de geografia, registre as questões e responda: 

 

Para finalizarmos os estudos dessa unidade, escreva com suas 

palavras: 

1) Qual é a relação dessa imagem com a qualidade de 

vida?  

2) Quais elementos da imagem sofrem com as intervenções 

humanas no meio ambiente?  

3) O que deve ser feito para que tenhamos qualidade de 

vida? 

 

 
 

Dica: 

Para visualizar o livro “Carta às meninas e meninos em tempos de Covid – 19” com as 

ilustrações basta acessar o link bit.ly/CartaCriançasCovid-19 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objetivos: 

 Desenvolver e/ou ampliar a flexibilidade e o equilíbrio muscular 

 

https://www.todamateria.com.br/aterro-sanitario/
http://bit.ly/CartaCrian%C3%A7asCovid-19


Contextualização: Os exercícios de alongamento muscular fazem parte das várias 

atividades que podem ser realizadas utilizando apenas o nosso corpo. Quando realizados 

várias vezes na semana por um tempo adequado e de maneira correta eles geram um 

aumento da flexibilidade. Tem sua prescrição com o objetivo da manutenção e restauração 

do equilíbrio articular, em cada uma das estruturas (ligamento, músculo e tendão). Na aula 

de hoje, realizaremos alguns alongamentos para manter nosso corpo ativo e saudável, por 

isso realize a atividade com toda a família! 

 

Atividade: Exercícios de alongamentos 

 

Material necessário: Apenas o seu corpo 

 

Instruções para realização: 

Observe as figuras abaixo e realize o movimento seguindo as orientações de cada 

exercício 

Exercício 1 - Leve a cabeça para trás da linha do corpo, com os olhos voltados para cima 

e permaneça na posição por 30 segundos, após, leve a cabeça para frente, pressionando 

o queixo contra a região do peitoral, permaneça na posição por 30 segundos.  

 

(fonte: https://www.fasafit.com.br/5-regioes-que-devem-

ser-alongadas-todos-os-dias/alongamento-pescoco/) 

 

 

 

 

 

Exercício 2 - Puxe a cabeça com uma das mãos até sentir uma leve pressão na lateral do 

pescoço, permaneça na posição por 30 segundos e em seguida, faça o mesmo movimento 

para o lado contrário, permanecendo na posição por 30 

segundos.  

 

(fonte: https://www.tuasaude.com/exercicios-de-alongamento/) 

 

 

 

 

https://www.fasafit.com.br/5-regioes-que-devem-ser-alongadas-todos-os-dias/alongamento-pescoco/
https://www.fasafit.com.br/5-regioes-que-devem-ser-alongadas-todos-os-dias/alongamento-pescoco/
https://www.tuasaude.com/exercicios-de-alongamento/


Exercício 3 - Com o braço direito 

estendido, pressione o cotovelo direito com 

o braço esquerdo em direção ao tronco, 

permaneça na posição por 30 segundos e 

em seguida, faça o mesmo movimento para 

o lado contrário, permanecendo na posição 

por 30 segundos.  

 

 

(fonte: https://www.mundoboaforma.com.br/6-melhores-alongamentos-para-ombros/) 

 

Exercício 4 - Leve o braço direito flexionado para trás da cabeça e, com a outra mão, puxe 

levemente para o outro lado, permaneça na posição por 30 segundos e em seguida, faça o 

mesmo movimento com o braço esquerdo, permanecendo na posição por 30 segundos. 

 

(fonte:https://www.holmesplace.com/

pt/pt/blog/fitness/fitness-5-

alongamentos-para-os-ombros) 

 

 

 

 

 

Exercício 5 - Sempre executar as duas mãos (esquerda e direita) 

Estenda o braço direito e flexione o punho para 

baixo, mantendo a palma da mão voltada para o seu 

corpo, com a mão esquerda, realize leve pressão e 

permaneça na posição por 30 segundos, alterne a 

palma da mão para frente, realize leve pressão e 

permaneça na posição por 30 segundos, para 

finalizar, flexione o punho para cima e realize leve 

pressão em direção ao corpo, permanecendo na posição por 30 segundos. Realize os 

mesmos movimentos com o braço esquerdo, permanecendo 30 segundos em cada 

posição.  

(fonte: https://dicasdemusculacao.org/conheca-exercicios-capazes-prevenir-lesoes-punhos/) 

 

https://www.mundoboaforma.com.br/6-melhores-alongamentos-para-ombros/
https://www.holmesplace.com/pt/pt/blog/fitness/fitness-5-alongamentos-para-os-ombros
https://www.holmesplace.com/pt/pt/blog/fitness/fitness-5-alongamentos-para-os-ombros
https://www.holmesplace.com/pt/pt/blog/fitness/fitness-5-alongamentos-para-os-ombros
https://dicasdemusculacao.org/conheca-exercicios-capazes-prevenir-lesoes-punhos/


Exercício 6 - Afaste os dois pés mantendo uma 

distância para equilibrar-se, com a mão esquerda 

na cintura, levante a mão direita para cima e 

incline-se para a lateral em direção à cabeça, 

permanecendo na posição por 30 segundos e  em 

seguida, faça o mesmo movimento para o lado 

contrário, permanecendo na posição por 30 

segundos.  

 

(fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/veja-dez-alongamentos-ao-

acordar-antes-dormir-melhore-sua-rotina/) 

 

Exercício 7 - Mantendo o tronco ereto, contraia levemente o 

abdômen, levando o pé direito para trás até encostar o calcanhar no 

corpo, flexionando levemente a perna de apoio no chão, permaneça 

na posição por 30 segundos e em seguida, faça o mesmo movimento 

com a perna esquerda, permanecendo na posição por 30 segundos.  

 

(fonte: https://runnersworld.com.br/alongamento-de-quadril-e-pernas/) 

 

 

Exercício 8 - Estenda a perna direita à frente, apoie o calcanhar no solo 

e com a ponta do pé voltada para cima, estenda o braço direito tentando 

tocar com a mão no pé, flexione levemente a perna de apoio, 

permanecendo na posição por 30 segundos.  Realize o mesmo 

movimento com a perna esquerda, permanecendo 30 segundos na 

posição. 

 

(fonte: https://www3.faac.unesp.br/nos/mexa_se/alongamentos/along_pernas.htm) 

 

Exercício 9 - Apoie as duas mãos em uma parede, estenda os 

braços, flexione a perna esquerda à frente e estenda a perna 

direita atrás, permaneça na posição por 30 segundos, em seguida, 

flexione a perna direita à frente e estenda a perna esquerda atrás, 

permanecendo por 30 segundos na posição.  

 

(fonte: https://www.saudedicas.com.br/cinco-exercicios-para-o-tratamento-de-fascite-plantar-1610050) 

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/veja-dez-alongamentos-ao-acordar-antes-dormir-melhore-sua-rotina/
https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/veja-dez-alongamentos-ao-acordar-antes-dormir-melhore-sua-rotina/
https://runnersworld.com.br/alongamento-de-quadril-e-pernas/
https://www3.faac.unesp.br/nos/mexa_se/alongamentos/along_pernas.htm
https://www.saudedicas.com.br/cinco-exercicios-para-o-tratamento-de-fascite-plantar-1610050


Após realizar a sequência com os 9 exercícios, faça novamente por mais duas vezes. 

 

Observação: A execução de cada atividade deverá respeitar a individualidade de 

cada pessoa, procure durante a realização do alongamento, perceber qual parte do 

seu corpo está sendo ativada. 

 

 

 

ARTES 

 

Tema: Textura 

 

Objetivo: Conhecer e experimentar o volume e efeitos da superfície por meio do desenho 

e da pintura. Ampliar o repertório de produção de imagens.   

 

Contextualização: 

 Na atividade anterior, você observou as texturas dos objetos e fez um desenho. Agora 

nós vamos trabalhar com outro tipo de textura. A atividade de hoje não envolve tanta observação, 

mas bastante criação.  

 Ao invés de observar as texturas já existentes, você fará texturas imaginativas 

(texturas gráficas) no seu desenho. Nas texturas gráficas, você poderá usar círculos, linhas, 

formas geométricas, etc. Veja abaixo alguns exemplos:  

 

  

 

 

 

   
 
 

Agora observe um desenho feito com texturas gráficas: 
 



 
Acervo pessoal 

Atividade 

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

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

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

escrever neste espaço o tema da atividade que será: Textura 3.  

 Os exemplos foram mostrados para que você consiga entender bem o que é para fazer 

na atividade, mas não é para fazer uma cópia deles. Use a sua criatividade e faça o seu desenho 

com capricho.  

 Primeiro faça um desenho livre, ou seja, desenhe o que você quiser. Depois, crie uma 

textura e preencha o desenho com esta textura que você criou (veja o exemplo dado). Se quiser, 

você pode pintar todo o desenho, ou deixar em branco e preto, ou também pode pintar a imagem 

e deixar o fundo sem pintura. Não se esqueça de contornar todo o desenho com canetinha preta, 

ou lápis de cor preto. Caso você não tenha nenhum dos dois, use a cor mais escura que tiver em 

casa.  

 

 

 

 

 


