
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

EMEB JORGE AMADO 
 ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – 5º ANO – CICLO 1 

 

Atividade remota - semana de 01 /06 à 06/06/2020 

 

Aos educandos e suas famílias, 

Devido à situação atual em função da pandemia Covid-19, teremos que dar 

continuidade aos processos de aprendizagem e portanto, estamos disponibilizando 

atividades específicas para o 5º ano. 

Algumas atividades envolverão registros, que poderão ser realizados no caderno, 

para melhor organização e posteriormente serem vistas por nós, professoras. 

Ao retornar a escola, vocês alunos, deverão trazer os materiais e atividades 

realizadas nesse período. 

 Nós pensamos as atividades para que seu filho realize-as em casa, com 

máximo de autonomia possível, contudo, seu auxílio é importante. Leia as 

atividades com atenção e ajude seu (sua) filho (a) a realizar as tarefas da melhor 

maneira possível. 

                                                                                                       Até breve, 

                                             Professoras 5º ano; Claudia, Evandra e Fabiana. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

GRAMÁTICA: Sílabas Tônicas 

 

Objetivo: Conhecer a acentuação de palavras monossílabas oxítonas e proparoxítonas; 

Analisar, refletir, identificar as palavras de acordo com a pronuncia; Organizar as palavras 

por meio de  tabelas. 

 Contextualização:  Relembrando a explicação da semana passada. Preste atenção. Em 

toda palavra com duas ou mais silabas há sempre uma silaba que é pronunciada com 

mais força do que as outras. Ela é chamada de sílaba tônica. A posição da sílaba tônica 

não é a mesma em todas as palavras. A sílaba tônica pode estar na última, na penúltima 

ou na antepenúltima sílaba de uma palavra. De acordo com a posição da sílaba: 
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https://www.mundinhodacrianca.net/2018/06/atividades-sobre-silaba-tonica-para-imprimir.html 

Contextualização: Devemos aprender a usar o nome correto das classificações de todas 

as mateiras e por esse motivo, hoje ampliamos o conhecimento em relação às sílabas 

tônicas. Aprendemos então que se a sílaba tônica é a que se destaca, que tem o som 

mais forte que as outras, e por isso, se torna mais fácil para classificação, devemos 

aprender também o nome correto das sílabas que sobraram. Essas são as átonas.  

ATIVIDADE DE REVISÃO 

1- Separe as palavras em sílabas, circule a sílaba tônica e escreva em que posição ela se 

encontra, conforme o modelo: 

https://www.mundinhodacrianca.net/2018/06/atividades-sobre-silaba-tonica-para-imprimir.html 

https://www.mundinhodacrianca.net/2018/06/atividades-sobre-silaba-tonica-para-imprimir.html
https://www.mundinhodacrianca.net/2018/06/atividades-sobre-silaba-tonica-para-imprimir.html
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2-Assinale o grupo de palavras que todas estão classificadas como PAROXITONAS: 

A) cadeira, café, brigam, modelo. 

B) vassoura, poupança, régua, anel. 

C) manteiga, saída, saúde, avó. 

D) abacaxi, elefante médico, pente. 

 

3- Assinale o grupo de palavras em que existe uma palavra que não é OXÍTONA: 

 

A) papai, anzol, balcão, avó. 

B) amor, jiló, sacola, jardim. 

C)dragão, pernil, feliz, parabéns. 

D)purê, português, sofá, rouxinol. 

 

4-Assinale a alternativa em que as palavras estão organizadas de acordo com a seguinte 

ordem: OXÍTONA, PAROXÍTONA E PROPAROXÍTONA: 

 

A) lágrima, gato, peru. 

B) gato, peru, lágrima. 

C) peru, lágrima, gato. 

D) peru, gato e lágrima. 

 

5-Assinale o grupo de palavras que todas estão classificadas como PROPAROXÍTONA: 

 

A) médico, relâmpago, pássaro, árvore. 

B) fantasma, público, possível, rodapé. 

C) estômago, valente, triângulo, lâmpada. 

D)espetáculo, fósforo paletó enérgico .  

 

Fonte: https://belaestilos.biz/educacao-atividades/atividades-sobre-silaba-tonica-para-imprimir-para-os-alunos/ 

 
Observação: Não se esqueça! 

Resolve as atividades em seu caderno ou em folhas avulsas e leve para sua 
professora no retorno das aulas. 

 
                        

https://belaestilos.biz/educacao-atividades/atividades-sobre-silaba-tonica-para-imprimir-para-os-alunos/
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MATEMÁTICA 

Objetivos:  
 

 Ler, identificar e representar frações;  

 Desenvolver o conceito de quarta parte como metade de um meio e se aproximar 
dos cálculos à partir desse conhecimento consolidado. 

 Resolver problemas associado à ideia de quarta parte como metade de um meio. 

 Avançar no conhecimento de representação de figuras fracionarias  partindo do 
conceito consolidado. 

 
Contextualização:  Como vimos na atividade anterior Fração é a forma de dividir alguma 
coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma 
divisão onde o dividendo é numerador e o divisor é o denominador.   
 

 

ATIVIDADES 

 

1- Para iniciarmos nossa primeira atividade, vamos precisar de uma folha de sulfite ou 
uma folha de seu caderno. Dobre-a ao meio e depois ao meio novamente. Veja o modelo: 

 1ºModelo     Duas partes iguais. Com essa divisão, podemos dizer que temos a folha 

divida ao ½,  (Meio ), pois  fizemos a divisão em duas partes iguais de uma folha inteira. 

 

 

 

   2ºmodelo   Quatro partes iguais. Com essa divisão, podemos dizer que estamos com 

4/4 ( quatro quartos ) da folha, pois a mesma foi dividida em quatro partes iguais, de uma 

folha inteira.                  

 
 
 
 
 
 
 

https://matematicabasica.net/divisao/
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 AGORA PRESTE ATENÇÃO: Quando dividimos um todo em duas partes iguais, cada 
parte é denominada meio ou metade. Para podemos obter um quarto dividindo um meio 
na metade 

      

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/861/ideia-da-quarta-parte-como-metade-de-um-meio 
 
 

ATIVIDADE DO ALUNO COM OS FAMILIARES: 
 

2- Seu pai, mãe ou alguém da família tem carro? Você já foi junto com ao posto de 
gasolina abastecê-lo? 
____________________________________________________________ 
 
3-Vocês já ouviram falar em meio tanque? Sabe o que isso significa?  
____________________________________________________________ 
  
4-É pouco ou muito combustível? 
____________________________________________________________ 

 
5-O tanque cabe 44 litros de combustível, um meio é mais o menos que 44?  
__________________________________________________________ 
 
6-E um quarto é mais ou menos que 44? 
__________________________________________________________ 
 
7- O que tem mais, um meio ou um quarto? Por quê? Explique: 
 

 
Agora podemos avançar mais um pouquinho, relembrando que fração é uma parte de um 

todo. Lembre-se também que temos o NUMERADOR  (parte colorida e o número que 

fica em cima na representação através de números)  e o DENOMINADOR (divide a  

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/861/ideia-da-quarta-parte-como-metade-de-um-meio
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figura, portanto, representa em quantas partes a figura foi dividida e fica em baixo).  

Vamos olhar o modelo: 

  

https://www.estudokids.com.br/fracoes-equivalentes-como-encontrar-e-simplificar/ 

8- Completar a fração que representa cada parte  colorida da figura. 

https://br.pinterest.com/pin/663436588832168264/ 

 

9- Escreva por extenso como se lê o resultado de cada fração: 

Observação: Não se esqueça! 
Resolve as atividades em seu caderno ou em folhas avulsas e leve para sua 

professora no retorno das aulas 
 

   

https://www.estudokids.com.br/fracoes-equivalentes-como-encontrar-e-simplificar/
https://br.pinterest.com/pin/663436588832168264/
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CIÊNCIAS 

Objetivo: Compreender a qualidade; Analisar o  processo da agua dos mananciais até 

nossa casa. 

 Contextualização: Dando continuidade sobre a importância da qualidade da água para 

nossa vida, vamos relembras as etapas de tratamento da água. 

ATIVIDADE: Leia o texto com atenção – Não precisa copiar 

Qualidade da água - Dos mananciais até nossas casas (somente leitura) 

 A água que abastece nossa cidade e chega até nossas torneiras vem de 

reservatórios de água doce, superficiais ou subterrâneos, chamados de mananciais. A 

região metropolitana de São Paulo, por exemplo, é abastecida por diversos mananciais 

que, por englobarem uma série de cursos d'água e de represas, são chamados de 

sistemas. Os principais sistemas que abastecem essa região são: sistema Cantareira, 

sistema Guarapiranga, sistema Billings, sistema Rio Claro, sistema Rio Grande, sistema 

Alto Tietê, sistema Ribeirão da Estiva e sistema Alto Cotia. A região metropolitana da 

capital paulista, para se ter uma ideia, utiliza cerca de 6 bilhões de litros diários de água. 

 No entanto, a água desses reservatórios não é própria para o consumo humano, ou 

seja, não é potável. Vários poluentes ou microorganismos patogênicos podem ser 

encontrados nas águas dos mananciais. O despejo indevido de esgoto, a falta de 

planejamento da urbanização, o despejo de resíduos industriais e o desmatamento são 

alguns dos fatores que contribuem para a poluição e a degradação dessas áreas.  

 Assim, antes de chegar até nossas casas, a água dos mananciais percorre uma 

longa distância e passa por uma série de tratamentos físicos e químicos, para que se 

torne própria para o consumo. Esses processos são realizados nas Estações de 

Tratamento de Água (ETA) que, então, redistribuem a água para a cidade. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o processo de tratamento de água é responsável 

por uma grande melhoria na qualidade de vida da população, reduzindo o índice de 

mortalidade infantil e a disseminação de doenças como hepatite, cólera e febre tifoide.  

Etapas do tratamento 

  A primeira etapa pela qual a água passa ao chegar à estação de tratamento é 

chamada de pré-cloração. Nela ocorre a adição de cloro à água, eliminando 

microorganismos que podem ser nocivos à saúde humana. Em seguida, ocorre a pré-

alcalinização, que corresponde à adição de cal, ou soda cáustica. Essas substâncias, por 

serem básicas, elevam o pH da água, tornando-o adequado para as reações das 

próximas etapas 

 Após a alcalinização é realizada a etapa chamada de coagulação. Nessa fase um 

agente coagulante é adicionado à água. Nesse processo, as impurezas se agregam, 
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formando flocos. Daí o nome da etapa seguinte ser floculação. A água com esses 

grandes flocos passa para reservatórios onde ocorrerá a decantação dos flocos de 

impurezas. Após a decantação, a água segue para grandes filtros, compostos por eixos 

de diversos tamanhos e carvão mineral, onde ficam retidas partículas que não foram 

removidas durante a decantação. A seguir, a água passa pela etapa chamada de pós-

alcalinização, quando são adicionadas substâncias para corrigir o seu pH final e evitar a 

corrosão ou a deposição de partículas nas tubulações. Por último são realizadas as 

etapas de desinfecção e fluoração. Na desinfecção o cloro é novamente adicionado à 

água para eliminar microrganismos. Na fluoração é realizada a adição de flúor na água, o 

que ajuda na prevenção de cáries na população. Ao final desse processo, a água segue 

para os consumidores e deve estar inodora, insípida, incolor e dentro de parâmetros de 

qualidade estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/qualidade-da-agua-dos-mananciais-ate-nossas-casas.htm 

Após a leitura, copie as perguntas e responda em seu caderno: 

 1) De onde vem a água que abastece nossa cidade e chega até nossas torneiras? 

________________________________________________________________________ 

2) Quais os principais sistemas que abastecem a região metropolitana de São Paulo? 

________________________________________________________________________ 

3) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o processo de tratamento de água é 

responsável por uma grande melhoria na qualidade de vida da população. Escreva essas 

melhorias? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4)  Explique a primeira etapa pela qual a água passa ao chegar à estação de tratamento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Explique as etapas de desinfecção e fluoração. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6) Como deve estar a água ao chegar em nossas casas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/qualidade-da-agua-dos-mananciais-ate-nossas-casas.htm
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GEOGRAFIA 

Objetivo: Conhecer a Linha do Equador. 

Contextualização: Conhecer um pouco mais sobre a linha do Equador e em quais países 

está presente. 

Atividade: Leia o texto com atenção, depois copie as perguntas e responda em seu 

caderno. 

 

LINHA DO EQUADOR (SOMENTE LEITURA) 

 
 A Linha do Equador divide o globo terrestre em dois hemisférios: Hemisfério Sul e 

Hemisfério Norte. 

A linha do Equador é uma linha imaginária responsável pela divisão do globo terrestre em 

dois hemisférios: 

 Hemisfério Sul, também denominado meridional ou astral. 

 Hemisfério Norte, também conhecido como setentrional ou boreal. 

 A distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador 

recebe o nome de latitude, e é dada em graus. Define-se, portanto, como 0° a latitude do 

Equador. Nos hemisférios Norte e Sul têm-se, respectivamente, latitude norte (N) e 

latitude sul (S), que medem até 90°. 

 Existem outros quatro paralelos importantes: o trópico de Câncer e o círculo Polar 

Ártico, no hemisfério Norte, e o trópico de Capricórnio e o círculo Polar Antártico, no 

hemisfério Sul. 

 A linha do Equador possui extensão de 40.000 quilômetros, presente em toda a 

circunferência da Terra, passa pelo trecho centro-meridional da América, pela porção 

central da África e pelo extremo sul da Ásia. 

 Os países onde a linha do Equador está presente são: 

 São Tomé 

 Gabão 

 Republica Democrática do Congo 

 Uganda 

 Quênia 

 Somália 

 Maldivas 

 Indonésia 

 Kiribati 

 Equador 

 Colômbia 

 Brasil. 
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 Em território brasileiro existe somente uma capital que é cortada pelo paralelo do 

Equador, essa é Macapá, localizada no Estado do Amapá. 

 

Figura 1retirado site Brasilescola.uol.com.br 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/linha-equador.htm 

Linha do Equador representado no Mapa 

 

Após a leitura, copie e responda as perguntas em seu caderno: 

 
1) A linha do Equador é uma linha imaginária responsável pela divisão do globo terrestre 

em dois hemisférios. Escreva quais são? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) O que é latitude? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) Qual a Extensão da linha do Equador? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Quais os países a linha do Equador está presente? E em qual estado brasileiro? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/linha-equador.htm
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HISTÓRIA: 

Organização social de Roma 

Objetivo: Conhecer aspectos relacionados à fundação de Roma: Conhecer a civilização 
romana nos aspectos culturais, religiosos e políticos; Reconhecer  a influencia para nossa 
cultura; conhecer a organização social do povo romano. 

Contextualização : Hoje vamos iniciar nossos estudos sobre a história de Roma. Vamos 

conhecer um pouco mais sobre a estrutura social, sobre a religião e a cultura do povo 

romano. Preste bastante atenção. 

 
https://www.mitoselendas.com.br/2018/08/os-gemeos-romulo-e-remo-fundadores-de.html 

A LENDA DE RÔMULO  E  REMO 

  Muito se falava sobre a lenda dos gêmeos Romulo e Remo e por esse motivo 

precisamos conhecê-la: segundo a mitologia Romana diz à lenda que Rômulo e Remo, 

irmãos gêmeos, foram encontrados abandonados, sendo amamentados por uma loba. 

Regressaram adultos ao local onde tinham sido abandonados e fundaram a cidade de 

Roma, 753 a.C., mas as provas que temos sobre origem de Roma vem das pesquisas 

arqueológicas, que revelam que foi construída pelos italiotas (nome dos povos que 

pertenciam à Itália) formando inicialmente uma aldeia de pastores. Eles não ficaram 

sozinhos por muito tempo: logo chegaram os gregos, que, seguindo seu ideal de 

expansão conquistaram Roma e finalmente o povo etrusco, acabando por consolidar a 

fundação de Roma. 

 
https://pt.slideshare.net/jaugustoss/03-roma-antiga 

https://pt.slideshare.net/jaugustoss/03-roma-antiga
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                                                     A civilização Romana 

 A história de Roma Antiga é fascinante em função da cultura desenvolvida e dos 
avanços conseguidos por esta civilização. De uma pequena cidade, tornou-se um dos 
maiores impérios da antiguidade. Dos romanos, herdamos uma série de características 
culturais. O direito romano, até os dias de hoje está presente na cultura ocidental, assim 
como o latim, que deu origem a língua portuguesa, francesa, italiana e espanhola. 
 De acordo com pesquisas arqueológicas, a partir do século XII a.C.. Povos 
originários da Europa e da Ásia migraram para península itálica, onde se estabeleceram, 
formando aldeias. Entre esses povos estavam os itálicos, os gregos e os etruscos. Isso 
tudo por volta do século VIII a. C, estas aldeias cresceram dando origem à cidade de 
Roma. 

A organização da sociedade 

 A sociedade em Roma era bem dividida: a figura principal era o rei, que governava 
o povo, sendo que todas as ordens partiam dele, (isso significa que viviam em regime de 
monarquia). Em seguida vinham os patrícios, formada por membros de famílias nobres, 
proprietários de terras e gado. Tinham privilégios e podiam ocupar cargos elevados ou 
serem sacerdotes. 
  A classe dos clientes estava ligada diretamente aos patrícios, pois prestavam 
serviços a eles e em troca recebiam proteção e apoio econômico. Os plebeus constituíam 
a maior parte da população, descendiam de povos vencidos nas guerras romanas. Esta 
classe era formada por artesões, comerciantes, camponeses e no início não tinham 
nenhum direito civil, religioso ou político, mas aos poucos foram lutando e obtendo 
concessões por parte dos patrícios. Finalmente os escravos, que eram prisioneiros de 
guerra e consequentemente não tinham nenhum direito.  

  DE ACORDO COM O TEXTO RESPONDA: 

1- Segundo a lenda quem eram os fundadores de Roma? 

______________________________________________________________ 

2- Faça uma lista com os nomes das figuras que compunham a organização social em 

Roma: 

__________________________________________________________ 

3- Pesquise o porquê de os plebeus serem considerados  tão importantes para a 

economia de Roma: 

_______________________________________________________________  

4- Quem era os patrícios na hierarquia social? 

 

 

5-  Qual foi a parte da história de Roma que mais lhe chamou atenção até agora? 

_______________________________________________________________ 
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 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

5ª ANO 

Brincadeira Tá quente Tá frio. 

Contextualização: Toda criança gosta de brincar, e quanto mais nós brincarmos, melhor! 

A casa fica mais alegre com o som das risadas, não é mesmo? Conheça a brincadeira a 

seguir, ela é ideal para você e sua família, por ser divertida e educativa. Essa brincadeira 

incentiva à atenção, a concentração, a curiosidade, a diversão e a interação entre os 

amigos. 

ATIVIDADE 

Procedimentos:  

 Escolha um espaço da casa e esconda algum objeto. 

 Fale para procurar o objeto, sinalizando se “está quente” ou se “está frio”, sendo 
quente para quando estiverem perto do local em que o objeto foi escondido, e frio 
longe do local em que o objeto foi escondido. 

 Ganha quem encontrar o objeto. 

 Quando nos aproximamos do objeto, a sensação é de euforia; quando nos 
distanciamos, temos a sensação de calmaria. 

  
Dica: a pessoa pode se esconder e outra ir dizendo se esta quente ou frio, é muito legal 

também. 

 

SUGESTÃO: Atividade complementar 

 Agora segue uma atividade complementar caso você possa ou queira acessá-las. 

Lembrando que estas não são obrigatórias, caso não consiga ou não queira, não tem 

problema galerinha. 

 

  Caça palavras  
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Fonte: Professoras Tarsila e Tarsilene Idalgo 
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ARTES 

 

Outras formas de pensar o retrato fotográfico 

Objetivo:   

 Conhecer as possibilidades de manipulação de imagens e aplicar em atividades 
práticas. 

 Exercitar os conceitos técnicos próprios da linguagem fotográfica. 
 

Movimento e fotomontagem 
 
 O gênero retrato, na fotografia, foi explorado por diversos artistas. No início do 
século 20, muitos artistas pesquisavam as possibilidades com a linguagem fotográfica, 
como a captação dos movimentos, criando imagens que parecem se deslocar. 
 A partir dessas experimentações, muitas técnicas foram inventadas. O retrato pode 
explorar, por exemplo, o movimento, como pode ser observado na foto abaixo. 

 
 
Muitos artistas se aventuravam pelas colagens, seja recortando e colando partes 

de uma foto em outras, seja remontando filmes ou inserindo objetos. 
 Você já imaginou realizar um retrato de uma pessoa formado por diversos 
fragmentos de fotos? Ou realizar sobreposições de imagens? Outros fotógrafos também 
inserem textos em suas fotos, pois as possibilidades são muitas. 
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Retrato feito por meio de fotomontagem 

 
*Imagens e textos retirados do livro Novo Pitanguá Arte – 5 ano 

 
 

Atividade 

1 – Vamos realizar retratos fotograficos. Esses devem ser de busto, ou seja, tirados do 
peito para cima. 

Materiais 

- aparelho de celular 

- roupas para caracterização 

Siga as etapas de preparação:  

a) Para realizar o retrato, sente-se em frente a pessoa que irá retratá-lo, como mostra 
a imagem. 

b) Escolha uma parede em que bata Sol e não tenha nenhum cartaz ou imagem, 
cpolada ou pintada. Assim, a pessoa retratada será destacada. 

c) Na hora de ser retratado, crie uma personagem e se vista de acordo com a 
personagem criada. 
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2 – Criar com a fotografia é uma tarefa sem limites. Inspirado na fotomontagem que vimos 
na pagina 17, crie sua própria fotomontagem. 

Materiais 

- tesoura com pontas arredondadoas 

- revistas ou fotos 

- cola branca 

- ¼ de cartolina ou papel sulfite 

 

Siga as etapas seguintes: 

a) Escolha imagens de revistas ou fotos de tamanhos parecidos. 
b) Cole na cartolina uma imagem inteira. Centralize na sua folha. 
c) Depois recorte as outras imagens e comece a colar sobre a imagem que colou na 

cartolina.  
 

Obs: Essa atividade também pode ser feita de forma digital. Você pode usar os aplicativos 
de foto do seu celular ou do seu computador. 

 

 

 

 


