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Semana 8 – 01 a 05/06/2020 

 

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. Não esqueçam da 

importância da realização das atividades, pois estamos contabilizando conteúdos e presença dos 

alunos. 

ATÉ BREVE! 

PROFESSORES DOS 5º ANOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Objetivo: Localizar informações implícitas e explícitas no texto e ainda desenvolver práticas de 

letramento por meio de notícias e textos de opinião.  

 

Contextualização: A todo o momento estamos envoltos de notícias de todas as partes do mundo. 

Considerando isso, vamos analisar a notícia abaixo sobre um imigrante e seu dia de herói.  

 

Atividade: Leitura e interpretação de notícias.  
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Figura 1 - Homem salvando menino no prédio. Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44277827 

Um imigrante do Mali que salvou uma criança pendurada do lado de fora de um prédio em 

Paris ao subir pela fachada ganhou a cidadania francesa em reconhecimento pelo ato de 

bravura. 

Um vídeo que capturou o resgate espetacular protagonizado por Mamoudou Gassama, de 

22 anos, viralizou nas mídias sociais. Em menos de um minuto, ele escala a fachada do prédio, 

subindo de sacada em sacada, e salva o garoto de quatro anos, enquanto um vizinho tenta segurar 

a criança a partir de um apartamento ao lado. 

O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu Gassama no Palácio do Eliseu para 

agradecê-lo pessoalmente. Depois do encontro, Macron anunciou que Gassama, que estava ilegal 

na França, receberia a cidadania francesa e um emprego no Corpo de Bombeiros. 

Macron também entregou a Gassama uma medalha em reconhecimento por sua bravura. 

Dias depois, o governo publicou um decreto anunciando que Gassama havia se tornado cidadão 

francês. Ele também fechou um contrato de estágio com o Corpo de Bombeiros de Paris. 

O resgate ocorreu na noite de sábado, em uma rua no norte de Paris. Gassama contou que 

estava andando quando viu uma multidão olhando para cima na frente de um prédio. Em uma 

entrevista à emissora francesa BFMTV, disse que, quando viu a criança pendurada na sacada, 
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"não pensou, apenas salvou o menino". "Quando eu o peguei nos meus braços, perguntei por que 

ele fez isso. Mas ele não me respondeu." 

Os bombeiros de Paris disseram que quando as equipes chegaram ao local a criança já 

tinha sido resgatada. "Por sorte, tinha alguém fisicamente preparado e que tinha coragem para ir 

pegar a criança", afirmou o porta-voz dos bombeiros à agência AFP. 

 

 

Figura 2 - O imigrante e o presidente francês. Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44277827 

Depois de resgatar o garoto de 4 anos, Mamoudou Gassama se encontrou com o presidente 

da França, Emmanuel Macron, que prometeu dar ao "herói" a cidadania francesa. Autoridades 

locais citadas pela imprensa francesa disseram que os pais da criança não estavam em casa na 

hora que o garoto foi para a sacada. O pai foi interrogado pela polícia por suspeita de ter deixado 

o filho sozinho. A mãe não estaria em Paris na hora. 

 

“Homem-aranha do 18º” 

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, elogiou o jovem de 22 anos pelo heroísmo. 

Ela se referiu a ele como "o homem-aranha do 18º", em referência ao distrito em que o 

resgate ocorreu. "Parabéns a Mamoudou Gassama pelo seu ato de bravura que salvou a vida de 

uma criança na noite passada. Eu tive o prazer de conversar com ele hoje por telefone, para 

agradecê-lo calorosamente", escreveu Hidalgo no Twitter. 

"Ele me explicou que chegou do Mali há alguns meses sonhando em construir uma vida 

aqui. Eu respondi que esse gesto heroico é um exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de 

Paris vai, obviamente, dar apoio ao esforço dele de se estabelecer na cidade." 
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Segundo a mídia francesa, Gassama estava em condição ilegal no país, onde chegou em 

setembro. Em entrevista à rede RMC, Gassama contou que, "após deixar o Mali, cruzei Burkina 

Faso e o Níger, para chegar de barco da Líbia, foi bem difícil". 

Depois do resgate, tanto a criança quanto Gassama foram levados ao hospital para exames 

de rotina. O "herói" estava reclamando de dores no joelho e a criança estava em choque, segundo 

disseram os bombeiros ao jornal francês Le Monde. O menino "está bem". 

 

 Sobre a reportagem: IMIGRANTE QUE ESCALA PRÉDIO PARA SALVAR CRIANÇA EM 

PARIS GANHA CIDADANIA FRANCESA, responda, marcando as alternativas corretas no 

caderno:  

 
 

1. Qual era o nome do imigrante? 

 

a) Emmanuel Macron  

b) Mamoudou Gassama  

c) Raphael GluCksman  

d) Diaby 

 

 

2. Qual o país do imigrante:  

 

a) França 

b) Brasil 

c) Inglaterra 

d) Mali  

 

 

3. O que o imigrante recebeu do presidente francês?  

 

a) Um troféu   

b) Um valor em dinheiro 

c) A cidadania francesa 

d) Uma reportagem no jornal  

 

4. De acordo com a ideia do texto, o que significa ser um imigrante ilegal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5. Em sua opinião, por que uma pessoa precisa deixar seu país para viver em outro lugar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Como foi a viagem do imigrante até chegar à França? Procure no texto o trecho que 

justifica sua resposta.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Para Saber Mais!  

 

 Adjetivos são palavras usadas para dar características aos substantivos, ou seja, 

características aos nomes. O adjetivo serve para modificar um substantivo, acrescentando uma 

qualidade, uma extensão ou uma quantidade. 

 

Figura 3 - Adjetivos. Fonte: Google Imagens. 

Sobre os adjetivos encontrados no texto, encontre-os e faça as combinações com os substantivos. 

Por exemplo, o que foi dito sobre o imigrante? Qual característica foi utilizada para falar sobre ele? 

Encontre três dessas características e escreva-as no caderno.  
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Veja: Por sorte, tinha alguém fisicamente preparado e que tinha coragem para ir pegar a 

criança.   

Adjetivo: Coragem (explica como era o imigrante).  

MATEMÁTICA 

Objetivo: Identificar, calcular e representar as frações unitárias mais usuais de quantidades 

discretas e contínuas. Representar numericamente as frações. Identificar e nomear os termos de 

uma fração. Leitura e interpretação do texto para resolução dos problemas; inferir informações das 

tabelas e gráficos. 

Contextualização: Reforçar as ideias principais sobre fração, representação e leitura; resolver 

situações-problemas; e observar as informações através da compreensão das tabelas e gráficos. 

Atividade: Reforçando o que vimos nas aulas anteriores sobre frações, vamos ler com atenção as 

comandas, copiar e responder as atividades no caderno. Sempre observe os exemplos. 

 

Lembrando: fração é um pedaço ou parte de um todo, que foi dividido em partes iguais.  

 

Observe algumas representações de frações: 

 

https://www.slideshare.net/RoneiBadaro/fraes-61054735 
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1) Observe a figura e responda: 

 

a) Em quantas partes iguais o retângulo foi divido? 

b) Qual fração representa cada parte do retângulo que foi dividido e escreva também por extenso 

(como se lê) esta fração? 

c) Qual fração representa as partes pintadas do retângulo e escreva também sua forma por 

extenso? 

 

2) Observe as figuras e escreva a fração que representa a parte pintada em cada caso: 

 

a) _______________            b) ____________          c) ______________ 

 

3) Copie o quadro no caderno e pinte a opção que possui a fração que representa cada caso: 
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http://verfazercopiarerecriar.blogspot.com/2020/04/fracoes-e-conceito-de-quantidades-maior.html 

Observe a tabela da escrita por extenso da fração, para fazer a próxima atividade: 
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4) Dê a fração correspondente a imagem e escreva sua forma por extenso: 

a)           b)        c)             d)  

 

5) Copie e responda no cadernos as situações-problemas abaixo: 

A) Laura comprou 870 gramas de carne moída e vai dividir igualmente em 3 pacotes. Quantos terão 

em cada pacote? 

B) Dona Marta comprou uma televisão por 950 reais, nas seguintes condições: uma entrada de 250 

reais e o restante em duas prestações de mesmo valor. Qual o valor de cada prestação? 

C) Em uma fábrica há 1.265 operários que trabalham em dois turnos. No diurno, trabalham 975. 

Respondam quantos operários trabalham à noite? 

D) Dos 260 reais que Leonardo possuía, gastou 185, depois ganhou 88 reais. Será que Leonardo 

ainda tem dinheiro? Quanto? 

 

6) Observe o gráfico abaixo e responda as questões no caderno: 

 

A) Quantos lanches foram vendidos em cada mês: 

Janeiro: ___________   Março: __________     Maio: __________ 

Fevereiro: _________    Abril: ___________     Junho:__________ 

B) Qual mês foi vendido mais lanche? 

C) Qual mês foi vendido menos lanche? 

D) Quantos lanches foram vendidos no total dos 6 meses? 

E) Quantos lanches Janeiro vendeu a mais que Junho? 

F) Quantos lanches foram vendidos no 1º trimestre? 

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 

 
 

10 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 

G) Quantos lanches foram vendidos no 2º trimestre? 

HISTÓRIA 

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

pluralidade e aos direitos humanos. Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Documentos relatados no passado são importantes para nos ajudar a 

entender o todo processo de construção daquilo que conhecemos ou vivemos no nosso mundo 

atual. O texto abaixo trará informações sobre o que são esses documentos e exemplos de como 

eles podem ser registrados. 

ATIVIDADE: Ler e refletir sobre o que são e para que servem os documentos históricos. 

 

VOCÊ E SUA IDENTIDADE 

O que são documentos históricos? 

Os documentos históricos nos ajudam a identificar e relembrar momentos importantes. São 

eles: escritos, iconográficos, materiais, visuais, sonoros e orais! Cada um de nós tem diferenciais, 

uma marca que nos distingue das demais pessoas. Todas essas diferenças fazem de cada pessoa 

uma pessoa única, com suas expressões, vontades, ideias, sentimentos e história. 

Ninguém é igual a você. Você possui características físicas, gostos e gestos, que o tornam 

único. Cada um de nós possui marcas que estão na ponta de nossos dedos. Essas marcas são 

nossas impressões digitais. Ela é usada em vários documentos importantes como documento de 

identidade, carteira de trabalho, carteira escolar, carteira de habilitação, passaporte, entre outros. 

A impressão digital também é usada para identificação em empresas, nas urnas de eleição e 

poderia ser usada em muitos outros lugares como nos estádios de futebol. 

Além desses documentos que possuem a nossa ID, existem outros documentos que nos 

identificam como a certidão de nascimento, objetos pessoais, roupas, brinquedos e fotografias. 

Esses objetos podem contar quem é você, sua história, seus gostos, como se veste e seus 

brinquedos preferidos. Isso tudo também revela a sua personalidade. 
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Documentos históricos 

 

Os documentos históricos são documentos registrados no passado que ajudam a contar e a 

identificar a história de uma pessoa, de uma cidade, de um país. Através de consultas e pesquisas 

podemos encontrar os mais variados objetos e tipos de documentos. Eles podem ser divididos em 

escritos, iconográficos, materiais, visuais, sonoros e orais. Vamos comentar sobre esses 

documentos. 

Escritos e iconográficos: Desde crianças, convivemos com muitos documentos que 

trazem informações sobre nós. Essas informações estão em imagens e textos. Podemos entender 

por documentos escritos as cartas, as certidões, textos de jornais e revistas. As fotografias, 

ilustrações, desenhos, obras de arte, gravuras são documentos históricos iconográficos. As 

imagens são importantes fontes de informação para conhecermos não só a nossa história, mas a 

história de toda uma sociedade, um país, uma nação. 

Sonoros: Músicas e gravações são documentos que lembram em algum momento de 

nossas vidas fatos importantes. Determinadas músicas que são perfeitos hinos de expressão de 

liberdade, de democracia, que fizeram parte da história do país, ou, simplesmente, lembram épocas 

importantes. 

Orais: Fatos que alguém conta e que ajudam a identificar uma história são considerados 

documentos históricos orais. 

Visuais: Os filmes e desenhos animados vistos na televisão ou no cinema são exemplos de 

documentos históricos visuais. 
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Materiais: As roupas, os brinquedos, os móveis, os cadernos, livros, automóveis e 

construções são considerados documentos históricos materiais. 

 

https://www.colegioweb.com.br/historia/documentos-historicos.html 
Postado em 10/03/2014 às 10h47min. 

 

 1) Agora que você entendeu tudo sobre identificação e a importância dos documentos, faça um 

relato histórico sobre sua vida com sua família. Escreva a história da sua vida até o presente 

momento. Para isso, utilize uma linha do tempo e as datas marcantes, também os momentos 

difíceis podem ser relatados. Imagens que tragam informações sobre sua trajetória podem fazer 

parte de seu relato. Faça seu relato no caderno este poderá também ser ilustrado com fotos e 

desenhos. 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos:  Território, Urbanização e representação das cidades, espaços urbano e rural. 

Contextualização: Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade 

e o campo, refletir sobre a relação entre o êxodo rural e o crescimento das cidades na hierarquia 

urbana.   

Atividade: Identificar as características do êxodo rural no Brasil e associá-lo ao aumento da 

urbanização.   

 

Urbanização 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

 

O processo de urbanização corresponde ao expressivo aumento da população urbana em 

relação à população rural, e isso se deve a diversos fatores atrativos e repulsivos. 

 

Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em 

extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a 

consequente migração populacional do tipo campo–cidade que, quando ocorre de forma intensa e 

acelerada, é chamada de êxodo rural. 
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Espaço urbano e espaço rural 

Em termos de área territorial, no mundo atual, o espaço rural é bem mais amplo do que 

o espaço urbano. Isso ocorre porque o primeiro exige um maior espaço para as práticas nele 

desenvolvidas, como a agropecuária, o extrativismo mineral e vegetal, além da delimitação de 

áreas de preservação ambiental e florestas em geral. 

 

Processo de urbanização 

O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No 

entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois 

dependiam deste para sobreviver. 

O que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do 

século XVIII, é que agora é o campo quem passa a ser dependente da cidade, pois é nela que 

as lógicas econômico-sociais que estruturam o meio rural são definidas. 

O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois 

tipos de causas: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. 

→ Fatores atrativos: Como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre 

devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades, o maior deles é a 

industrialização. 

Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização 

ocorreu primeiramente. Cidades como Londres e Nova York tornaram-se predominantemente 

urbanas a partir da década de 1900, início do século XX, em razão da quantidade de empregos e 

das condições de moradias oferecidas (embora, em um primeiro momento, a maior parte dessas 

moradias fosse precária em comparação aos padrões de desenvolvimento atual dessas cidades). 

→ Fatores repulsivos: são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens 

produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os 

centros urbanos. Esse processo ocorre, em geral, pela modernização do campo, que propiciou a 

substituição do homem pela máquina, e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a 

maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários. 

Esse fenômeno é característico dos países subdesenvolvidos e é marcado pela elevada 

velocidade em que o êxodo rural aconteceu, bem como pela concentração da população 

nas metrópoles (metropolização). Tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo 
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populacional, propiciando a formação de favelas e habitações irregulares, geralmente 

precarizadas e sem infraestrutura. 

Resumidamente, o processo de urbanização ocorre em quatro principais etapas, sofrendo 

algumas poucas variações nos diferentes pontos do planeta: 

1-  Industrialização das sociedades. 

 

2- Ampliação da divisão entre campo e cidade. 

 

3- Êxodo rural e formação das grandes metrópoles. 

 

4- Estruturação da hierarquia urbana 

Em geral, o que se observa é a industrialização funcionando como um motor para a 

urbanização das sociedades (1ª ponto do esquema anterior). Em seguida, ampliam-se as divisões 

econômicas e produtivas, com o campo produzindo matérias-primas e as cidades produzindo 

mercadorias industrializadas e realizando atividades características do setor terciário (2º ponto). 

Esse processo é acompanhado por um elevado êxodo rural, com a formação de grandes 

metrópoles e, em alguns casos, até de megacidades, com populações que superam os 10 milhões 

de habitantes (3º ponto). Por fim, estrutura-se a chamada hierarquia urbana, que vai desde as 

pequenas e médias cidades às grandes metrópoles. 

Vale lembrar que esse esquema é apenas ilustrativo, pois a sequência desses 

acontecimentos não é linear. Muitas vezes os fenômenos citados acontecem ao mesmo tempo. 

Outra ressalva importante é a de que tal sequência não acontece de forma igualitária em todo o 

mundo. Nos países pioneiros no processo de urbanização, ela ocorre de forma mais lenta e 

gradativa, enquanto nos países de industrialização tardia, tal processo manifesta-se de forma mais 

acelerada, o que gera maiores problemas estruturais. 

 

1 – Qual é o processo que envolve e da extensão territorial das cidades? Como ocorre nos países 

desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos? 

2 – Qual é o processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano? Por quê? 

3 – Quais foram as duas grandes causas no processo de urbanização no período industrial?  

Fonte: https://www.brasilescola.uol.com.br%2Fbrasil%2Furbanizacao.htm&usg=AOvVaw273R6qIsq1UsP2Dkp4QwOs 
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CIÊNCIAS 

Objetivos: Entender a importância da água para a vida na Terra. 

Contextualização: Nas próximas atividades, em Ciências, você verá a importância da preservação 

do Meio Ambiente e como podemos fazer isso. Começamos com um texto sobre o Dia da Água, 

você lerá o texto e copiará as perguntas no caderno, as respondendo. 

Atividades: 

22 de março – Dia Mundial da Água 

Anualmente, no dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. A água é um recurso 

natural essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. A espécie humana 

utiliza-a de diversas formas, dentre elas podemos destacar o uso para higiene pessoal, produção 

de alimentos e consumo direto. Diante disso, podemos afirmar que, além da disponibilidade de 

água, é essencial que ela seja de qualidade. 

Frente à necessidade da disponibilidade de água com qualidade para a população e ao 

processo de degradação que esse recurso vem sofrendo, afetando todos os seres vivos, o Dia 

Mundial da Água tem como objetivo levar à reflexão e criação de estratégias para a sua 

preservação. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, foi recomendado que se criasse uma data para celebrar-se 

o Dia Mundial da Água. No ano seguinte, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), foi determinado que esse dia seria celebrado, anualmente, em 22 de março. 

A criação dessa data tem como objetivo levantar a discussão sobre a necessidade de 

preservação desse recurso e buscar a criação de estratégias para a melhoria da gestão dos 

recursos hídricos, de forma a garantir às populações a sua disponibilidade com qualidade. 

Todo ano, o Dia Mundial da Água trata de um tema diferente relacionado à água e à sua 

importância para os seres vivos. É importante destacar que, em 28 de julho de 2010, a Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas, por meio de resolução, declarou que o acesso à água 

limpa e segura, bem como ao saneamento básico, é direito humano fundamental. 

 

Importância da água 

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 

 
 

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

A água é um recurso natural que influencia no funcionamento de nosso organismo e de todos 

os ecossistemas, sendo encontrada na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 

A água constitui cerca de 70% do nosso organismo e exerce nele diversas funções, como transporte 

de substâncias e manutenção da temperatura. 

Além disso, a água é utilizada em diversas outras funções, como: consumo direto pelos seres 

vivos; formação de habitat para diversos organismos; produção de alimentos, sendo a agricultura 

responsável por cerca de 70% do seu consumo no planeta; manutenção da higiene pessoal e do 

lar; utilização por indústrias; produção de energia, entre outras. 

 

Conservação dos recursos hídricos 

Diante da importância da água para todos os seres vivos, é essencial que se elabore políticas 

públicas para a conservação dos recursos hídricos, pois, embora a água seja um recurso natural 

renovável, a água própria para consumo pode esgotar-se. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de um bilhão de 

pessoas no mundo não tem acesso a um sistema de abastecimento de água adequado. 

No entanto, a conservação dos recursos hídricos não é papel apenas dos governos, o setor 

privado e a população em geral também têm responsabilidade sobre isso. É essencial que as 

indústrias busquem formas de consumo sustentável da água em suas atividades e formas 

adequadas de descarte dos resíduos produzidos, evitando a contaminação dos corpos d'água. A 

população também deve buscar o consumo consciente dela. Atitudes simples, como as descritas 

a seguir, podem contribuir para a sua conservação: 

    *Não deixar a torneira aberta enquanto escovar os dentes ou ensaboar a louça; 

    *Diminuir o tempo de duração do banho e manter o chuveiro fechado enquanto o corpo é 

ensaboado; 

    *Reutilizar a água de sua casa para atividades, como lavar calçadas; 

    *Lavar veículos com balde de água; 

    *Verificar se há vazamento em canos, torneiras e descargas. 

Declaração Universal dos Direitos da Água 

A água é um recurso natural de extrema importância para nossa sobrevivência, no entanto, 

passa por um profundo processo de degradação. Em 1992, a Organização das Nações Unidas 
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publicou um documento que ainda se apresenta bastante atual, com  informações e medidas para 

a preservação desse recurso. 

Declaração Universal dos Direitos da Água 

Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, 

cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. 

Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, 

animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a 

vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser 

humano: o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do Homem. 

Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e 

muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e 

parcimônia. 

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus 

ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a 

continuidade da vida sobre a Terra. Esse equilíbrio depende, em particular, da preservação dos 

mares e oceanos, por onde os ciclos começam. 

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um 

empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como 

uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. 

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se 

saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em 

qualquer região do mundo. 

Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, 

sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma 

situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. 

Art. 8º - A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica 

para todo homem ou grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo 

homem nem pelo Estado. 

Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as 

necessidades de ordem econômica, sanitária e social. 
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Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso 

em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. 

Fonte: https://www.biologianet.com/curiosidades-biologia/dia-mundial-da-agua.htm 

 

Agora que você leu o texto, responda: 

1 – Qual é a importância da água? 

2 – Por que foi criado o dia Mundial da Água? 

3 – Como funciona esse dia? 

4 – Resuma o que você entendeu sobre a Declaração do Direito a Água. 

5 – Faça um cartaz defendendo esse direito. 

 

ARTE 

Objetivos: Iluminuras, identidade. 

Contextualização: Hoje estudaremos sobre as Iluminuras, que eram realizadas na época da idade 

média, que estudamos nas aulas de Arte. 

Atividades: ILUMINURAS 

Iluminura é o nome que se dá às imagens que ilustram as páginas dos livros na Idade Média.  

As iluminuras que decoram os livros sempre têm uma relação com o texto. Por exemplo, se 

o texto fala de guerra, a iluminura vai ser uma iluminura de guerra. Se o texto fala de religião, a 

imagem vai se remeter ao campo religioso, se fala de amor, ao campo amoroso, etc. 
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Fonte: Google Imagens 

 

Na atividade de hoje você vai criar uma iluminura com a primeira letra do seu nome. Numa 

folha em branco ou no seu caderno de Arte você deve desenhar a primeira letra do seu nome bem 

grande, depois decore a letra com um tema que achar interessante, como flores, ou natureza, ou 

animais, ou aquilo que desejar. Pinte a sua iluminura bem colorida. 

Lembre-se de guardar as atividades pois iremos utilizá-las quando voltarmos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina e ampla. 

Contextualização: A peteca é considerada um jogo fortemente ligado à nossa herança cultural 

pois os inventores são os índios brasileiros. Relata-se que desde a chegada dos portugueses em 

nosso país, nossos primeiros habitantes usavam a peteca como uma brincadeira para aquecer o 

corpo, seu nome significa “bater com a mão”. Na década de 40, surgiram os primeiros 

campeonatos de peteca e por volta dos anos 70, foram regulamentadas as suas regras oficiais.  
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Na aula de hoje, realizaremos a construção do brinquedo e envolveremos toda a família para 

brincar cooperativamente de peteca, assim como faziam nossos antepassados. 

Fonte: http://peteca.ueuo.com/Peteca-de-pena-Historia.html 
ATIVIDADE: 

 

Peteca Cooperativa  

 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

- 1 folha de TNT ou 1 saco plástico com aproximadamente 50cm x 50cm 

- 2 folhas de jornal  

- Fita crepe (ou qualquer fita adesiva) 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

 

 
IMAGEM 1 

 
IMAGEM 2 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14967 

 

Amasse as folhas de jornal e coloque no meio do TNT ou saco plástico (Imagem 1), em 

seguida envolva o jornal com o TNT, puxando suas pontas para cima, torcendo o TNT para que o 

jornal fique bem firme. Finalize prendendo com uma fita adesiva logo acima da bola de jornal 

(Imagem 2). 

Após construir a peteca, brinque individualmente ou com a família.  O principal objetivo da 

brincadeira é rebater a peteca para cima o maior número de vezes com as seguintes regras: cada 

participante pode realizar apenas 1 rebatida, sem que se rebata duas vezes em sequência pela 

mesma pessoa, utilizando apenas uma mão.  
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O desafio é rebater a peteca 30 vezes sem deixá-la tocar o chão. Após concluir o desafio, 

aumente a dificuldade, alterando a quantidade de rebatidas e outras regras que desejar.  
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