
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
5º ano - SEMANA DE 01 DE JUNHO DE 2020 
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses 
resultados são igualmente prováveis ou não. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Determinar o espaço amostral em situações-problema hipotéticas. Observar a probabilidade de 
ocorrência dos eventos de acordo com o espaço amostral. 
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Faça no seu caderno a resolução dos problemas em uma folha que não comprometa 
outras atividades caso a gente precise destacar. Coloque o nome, data, o número do exercício e a resolução. Não 
precisa copiar o problema. FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA 

 

                                                        EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 

Data ________/_________/_________ 
 

1. 

              R:______ 

EXPLICAÇÃO: 
 

 
 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/330/quais-sao-as-possibilidades


 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
AGORA RESPONDA: 

                R: _______ 



DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Compreender as características do gênero em estudo, bem como as principais ideias. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Conhecer e compreender o gênero textual receita e observar as características e estruturas 

pertinentes ao gênero textual e sua função no uso social. 
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
ATIVIDADE 1: 
 

1- Leia a informação abaixo sobre as frutas. 

  

As frutas são boas aliadas da alimentação. Saborosas e docinhas, não costumam enfrentar grande resistência das 

crianças para incorporá-las ao cardápio. É tudo uma questão de adquirir o hábito de consumi-las. E, principalmente, in 

natura, e não somente como forma de sucos. “As frutas terão sempre mais fibras, e na casca, mais nutrientes, enquanto 

no suco se perde uma parte disso”, diz a nutricionista Liliam Teixeira Francisco, especialista em nutrição materno-

infantil.              Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Colherada-Boa/noticia/2013/10/o-beneficio-das-frutas-para-criancas.html 

 

2-Agora que você sabe ainda mais sobre a importância das frutas incorporadas ao cardápio. Leia, a seguir, a receita de 

uma salada de frutas. 

 

 Salada de frutas da Ana 

 Ingredientes:  

 3 bananas nanicas maduras  

 3 maçãs  

 5 laranjas   

 3 kiwis 

 10 morangos                                                                                                              Fonte: Freepik.com 

 1 mamão pequeno                                                                                 

                                                                                                                                                   

Modo de fazer: Descasque as bananas, as laranjas, o kiwi e o mamão. Separe duas laranjas para espremer e tirar seu 

suco. Corte todas as frutas em pedaços pequenos. Coloque tudo em uma travessa. Acrescente o suco das duas laranjas 

e misture tudo. 

 

Agora responda no caderno: 

3- Essa receita foi criada por quem?  

 

4- Quais os ingredientes selecionados para essa receita? 

 

5- Quantos itens ao todo, são necessários para fazer a receita da salada de frutas? 

 

6- Aqui, você conheceu a receita da Salada de Frutas da Ana. Se você fosse fazer a sua salada de frutas, quais 

ingredientes seriam necessários. Liste em seu caderno. 

 

 

 

 

https://revistacrescer.globo.com/Colherada-Boa/noticia/2013/10/o-beneficio-das-frutas-para-criancas.html


ATIVIDADE 2: 

    A Literatura de Cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente  

do interior nordestino. 

 

Cordel  
 

           Arrimaria minha gente 

Que desmantelo total 

Um tal de corona vírus  

Fez ribuliçu geral 

Veio das bandas da China 

Essa infecção viral 

O cabra tem logo febre 

Sem conseguir controlar 

          Fonte:pixabay.com            Tosse feito um condenado 

Difícil até respirar 

Essa doença danada 

Se transmite pelo ar 

 

Fonte: Trecho do texto – “Coronavírus em Cordel”, Anne Karollyne, Poetisa e Enfermeira,2020. 

 

"O Coronavírus em cordel" é uma poesia de educação em saúde, que visa levar informação em forma de cultura. 
 

 

1. Escreva a seguir, quais as atitudes que você e sua família tem adotado para a prevenção contra o Coronavírus. 

   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 3: 

 

1- Você já ouviu falar sobre a palavra Empatia? Leia a seguir, o significado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/empatia/ Acesso em 28/05/2020 

 



2- O que você entendeu sobre o significado da palavra empatia?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3- Você já se colocou no lugar do outro em alguma situação? Explique. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4- Observe a imagem a seguir e escreva como poderiam lidar com essa situação: 

                                                                      

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
Fonte: Freepik.com 

 
 

ATIVIDADE 4 

Fundamentos do voleibol 

O voleibol, popularmente conhecido como vôlei, é um esporte praticado por duas equipes separadas na quadra, 

que tentam tocar, com a bola, o lado do time adversário. Para a realização do jogo, além da quadra são necessárias a 

bola e a rede que divide a quadra ao meio. Para a execução do jogo, existem alguns fundamentos que são as jogadas 

possíveis de serem realizadas dentro do jogo de vôlei como o saque, passe, manchete, levantamento, ataque, bloqueio 

e defesa. 

 A seleção brasileira de vôlei é considerada uma das melhores equipes mundiais, tanto no esporte feminino 

quanto no masculino, por ter alcançado títulos de destaque mundial como a medalha de ouro dos jogos olímpicos. 
Fonte do texto: Planeta Educação, 2020. 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Freepik.com 

 

 

 

1- De acordo com o texto, encontre no caça-palavras os fundamentos do voleibol. Escreva as palavras em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________           

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA, CIÊNCIAS E GEOGRAFIA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisar, exemplificar e consolidar os conteúdos trabalhados como: o uso, transformação, 
ocupação e movimentação no espaço, meio ambiente, reciclagem e cidadania. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  As atividades propostas trazem um modelo de reflexão através do gênero textual receita, 
ampliando o conhecimento sobre as possiblidades do gênero e revisando as características do mesmo.  
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ler, observar, interpretar, refletir comparar, criar e responder com base na leitura e em 

suas experienciais com os objetos apresentados no formato atual. 

 

REVISÃO GERAL  

Esta semana você aprendeu sobre receitas, um gênero textual que nos ensina a preparar algo. Ela é organizada 

de forma a facilitar a compreensão de cada etapa do processo e tudo que vamos precisar para cozinhar alimentos, fazer 

massinha, tintas, etc... 

Existem receitas para muitas e diferentes coisas, e às vezes, a mesma coisa pode ser preparada de forma 

diferente. Existem receitas que nem imaginamos que pudesse existir.  Por exemplo: você conhece a receita da 

felicidade? Cada um tem a sua receita para ser feliz. Abaixo te apresentamos duas receitas de felicidade. Uma em seu 

formato tradicional e outra em forma de música. Espero que goste.  

 

RECEITA DE FELICIDADE 

Ingredientes: 

 

2 xicaras de chá de boa vontade; 

3 colheres de sopa de amizade; 

2 litros de respeito; 

5 colheres de sopa de tolerância: 

1 quilo de trabalho; 

1 dúzia de valorização a você e a tudo e todos que te cerca; 

½ piada de fé; 

Sonhos e amor à vontade. 

 

Modo de fazer  
 

Misture tudo em sua mente e deixe crescer por toda sua vida. Uma vez ao dia, tira uma boa porção e ao coração 

quentinho de amor. Deixe amadurecer eternamente e sirva quando quiser, mas antes polvilhe com muita alegria, e 

gratidão. 
 

Rendimento – porções infinitas 
 

Acompanha muito bem pessoas, animais e plantas e pode ser servido bem em qualquer ocasião. 

 

 

MÚSICA - RECEITA DE FELICIDADE 

Cantor - Toquinho 

 

Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão; 

Misture com um pouquinho de amizade; 

Junte com carinho uma pontinha de paixão 

E uma pitadinha de saudade. 

 

Pegue o dom divino maternal de uma mulher 

E um sorriso limpo de criança; 

Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer 



Com o eterno brilho da esperança. 

 

Peça emprestada a ternura de um casal 

E a luz da estrada dos que amam pra valer; 

Tenha sempre muito amor, 

Que o amor nunca faz mal. 

Pinte a vida com o arco-íris do prazer; 

Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental 

E um sonho sempre pode acontecer. 

 

Composição: letra e melodia- Toquinho. 

 

 Clique no link para ouvir a musica: https://youtu.be/48Rh5pHEqjfE 

 

ATIVIDADE1: 

Bom agora que você sabe muito sobre receitas a proposta é que você crie uma receita. Tema: UM MUNDO MELHOR.  

Apenas duas regras:  

 

1- usar a estrutura tradicional (com ingredientes, modo de preparo, tempo e quantas porções ela rende);  

2- aparecer na sua receita as seguintes palavras:  NATUREZA - ÁGUA -  HOMEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2:   Observe as figuras e escreva do que se trata e qual a relevância do tema, ou seja, porque esse é um tema 

importante: 

 

https://youtu.be/48Rh5pHEqjfE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDAE 3: Observe as figuras abaixo e identifique-as: 

PAISAGEM URBANA.   PAISAGEM RURAL.  PAISAGEM NATURAL 
 

 
 

Identificação: 



 
 

Identificação 

 

 

 
 

Identificação 

 

  

ATIVIDADE 4: Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira identificando a qual paisagem pertence cada item: 

 

1- PAISAGEM NATURAL  (   ) Paisagem com prédios, lojas, avenidas 

construídas pelo homem 

 (   ) vulcões, geleiras, florestas, desertos 

 (   ) Paisagem com pastos ou plantações 

feitas  pelo homem 

 (   ) é comum encontramos tratores, 

boiadeiros, agricultores 

2- PAISAGEM URBANA 

 

(   ) Paisagem  feita pela natureza 

 (   ) áreas com grande concentrações de 



 pessoas 

 (   ) áreas com muita vegetação diferente, 

rios, animais silvestres, 

3- PAISAGEM RURAL (   ) responsável pela produção de grãos, 

frutas. 

 (   ) centros comerciais e administrativos 

 

 

ATIVIDADE 5: Por que o homem modifica o meio em que vive e quais as consequências destas ações?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: ARTE 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: O abraço: Resgatar as memórias transformando em arte. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Por meio da arte, da fotografia e do desenho, vamos registrar esse  momento de isolamento 

social que estamos vivendo hoje. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Sabemos que a arte também serve para registrarmos acontecimentos importantes na história da humanidade. O 

isolamento social é um desses momentos que precisamos deixar marcado na história, mas vamos focar no (abraço), um 

gesto tão simples e significativo que no momento todos nós estamos privados de fazer. Certo? 

Ao longo dos tempos vários artistas retrataram esse gesto em suas pinturas. Vejam alguns exemplos.  

 

     
https://images.app.goo.gl/8rSJwV5GyKpnMaPr9                                         https://images.app.goo.gl/Nb2u7fd4EW2NRbj86 

 

https://images.app.goo.gl/8rSJwV5GyKpnMaPr9
https://images.app.goo.gl/Nb2u7fd4EW2NRbj86


 
                                                                      https://images.app.goo.gl/hPVD14ntftjG7fWe9 

 

                Agora você também irá registrar esse momento que todos nós aguardamos com ansiedade, o momento em 

que poderemos abraçar nossos familiares, amigos, professores, etc.  

Para isso você irá procurar em sua casa fotos suas nesse momento de abraço. Pode ser quantas fotos você quiser. Se 

por acaso não achar fotos, pode procurar em revistas, jornais ou até mesmo desenhar.  

Com essas imagens você fará um cartaz bem bonito, utilizando o que tiver em sua casa para decorar, faça uma moldura 

ou em formato de cartão para você dar a uma pessoa especial. 

              Temos várias possibilidades para essa atividade, o importante é você usar a sua criatividade e junto com a sua 

família, registrar esse momento histórico de uma forma artística. 

 

Vamos lá começar!!  

Capriche no trabalho que você também o trará para escola quando voltar às aulas e mostrará para os colegas seu 

registro do abraço!! 

 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Identificar, reconhecer e vivenciar brincadeiras e jogos populares no mundo. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Brincadeiras e jogos vamos contextualizar as pinturas relacionadas de 

brincadeiras e jogos que existiam no passado para o presente.  
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Na imagem abaixo temos a obra JOGOS INFANTIS, uma arte muito famosa feita no ano de 

1560 que mostram pessoas brincando por toda parte. Nesta atividade vamos socializar com os seus familiares várias 

brincadeiras e jogos, portanto observem bem as imagens da pintura, pois serão de grande importância para responder 

as atividades propostas. São mais de 50 brincadeiras e jogos populares que já existiam há muito tempo atrás. 



 
Fonte: Jogos infantis, 1560 Pieter Bruegel. Óleo sobre tela, 118x161cm. 

 

Atividade 
 

Observe as imagens da pintura e responda: 

1-Em seu caderno, anote todas as brincadeiras e jogos que conseguir identificar. Pode pedir ajuda para os pais, ok! 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2- Na mesma folha, faça uma arte (desenho) de seus jogos favoritos que costuma brincar em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Para encerrar escolha um jogo ou brincadeira destas relacionadas acima na pintura e vivencie no ambiente da sua 

casa, descreva no seu caderno como foi à experiência com esse jogo. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

BOA ATIVIDADE! 

Até a próxima! Nos veremos em breve. 
 

      Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 3º a 5º anos Ensino Fundamental, Anos Iniciais edição: editora Moderna, São Paulo, 

2017. 

       


