
    

 
5º ANOS - Semana de 10/06 à 16/06 

 
 

Senhores pais: 
 

Quem, de nós, imaginaria, que no ano de 2020, viveríamos um perigo real e 
galopante, a nos impor um isolamento social forçado, causando angústia e incerteza 
sobre o futuro que nos espera. 

A pandemia nos forçou a todos à reclusão, fez viralizar informações científicas e 
fake news, recrudescendo a intolerância política e acirrando os ânimos.  Em 
consequência, milhares de pessoas, excluídas do convívio social, contabilizam, 
diariamente, milhares de mortos e infectados no mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, 
algumas pessoas começam a sair do individualismo, pois entenderam que, sem a força 
do coletivo, a luta contra o vírus terá apenas perdedores. 

Infelizmente, os tempos são difíceis para todos. O momento que estamos 
atravessando é incerto e precisamos evitar a rua e o contato humano para garantir o 
controle da pandemia do COVID-19, não sabendo quanto tempo isto ainda vai durar. 
Por essa razão, não podemos deixar o medo ocupar nossas mentes. Precisamos 
assegurar a nossa esperança e continuar a acreditar que dias melhores logo chegarão. 

Enquanto isso, vamos tentar encontrar em nossas casas (aquele canto que 
escolhemos como nosso e ao qual chamamos de "lar") um conforto e uma segurança 
que não encontramos em nenhum outro. Vamos ligar para as pessoas que amamos e 
lembrá-las, constantemente, do quanto as admiramos e de como é importante que todas 
se cuidem, cada qual buscando se adaptar da melhor forma, cumprindo, de modo 
responsável, a parte que lhes cabe, respeitando as dificuldades e os limites do outro, 
que, decerto, também está se adaptando (ninguém foi preparado para viver este caos). 

A harmonia e o respeito entre a escola, os alunos e a família, nos momentos de 
crise, são essenciais para estreitar laços de confiança e trazer tranquilidade a todos os 
envolvidos. 

Monitoramento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), aponta que a pandemia de coronavírus já impactou 80% da 
população estudantil do mundo (são mais de 150 países que fecharam suas escolas por 
tempo indeterminado). A fase é de adaptação para alunos, educadores e gestores 
escolares, pois nenhum segmento estava capacitado para lidar com esta situação. A 
pandemia trouxe um sentido de urgência jamais vivido na história recente, devido às 
rápidas mudanças com as quais as escolas  
passaram a lidar diariamente. 

Mantenhamos a calma e a serenidade, pois logo tudo isto se tornará passado, 
fazendo parte de uma história vivida pela nossa geração, que a contará às futuras. 
Então, aproveitemos e façamos dos dias difíceis um aprendizado sobre a vida e sobre 
nós mesmos. 
                                                          
                                                              Professores do 5° ano 

 
 



 

Olá, alunos dos 5ª anos A, B e C, como vocês estão? Esperamos que todos 
estejam bem e realizando as atividades que estamos preparando com todo 
cuidado para vocês. Não se desesperem, se em algum momento, não souberem 
uma determinada resposta, sabemos das dificuldades enfrentadas por vocês e 
seus familiares. Procurem se lembrar de tudo que já viram este ano e nos anos 
anteriores e se, mesmo assim, ficarem dúvidas, logo estaremos juntos para dar 
continuidade aos estudos. Fiquem tranquilos, tudo vai dar certo e com certeza 
nunca mais seremos os mesmos. Não é só na escola que se aprende, situações 
difíceis nos fazem pessoas melhores, só precisamos refletir e compreender. Boa 
atividade! 
 
               Professoras Vanda, Denise e Elisete 

 
Objetivo: Produzir carta de leitor. Compreender e utilizar as palavras mal e 
mau. Compreender e utilizar as palavras por que, por quê, porque e porquê. 
Compreender e utilizar as palavras mais e mas. 
 
Contextualização: Na semana anterior vocês fizeram atividades referentes 
às cartas de leitores, nesta semana iremos além, vocês terão que ler o texto 
e em seguida escreverão uma carta de leitor, como se estivessem 
escrevendo para a Revista Superinteressante. É bem simples, nela vocês 
deverão escrever se gostaram ou não da reportagem. Se achar necessário, 
observem as cartas que vimos na semana passada. Não se esqueçam do 
nosso combinado: tudo que estiver em azul deverá ser copiado no caderno 
de apoio, o que estiver em preto é só leitura. 
 
 
ATIVIDADE 14 DE PORTUGUÊS 
  

Baratas e os seus reflexos ultrarrápidos 
 
                                                            Mariana Mello e Denis Russo Burgierman 
 

Lá está ela, num canto da sua cozinha, saboreando restos de gordura que 
encontrou sabe-se lá como. (Afinal, sua cozinha é superlimpa.) Você chega 
quieto, na ponta dos pés, e prepara o chinelo. No que o golpe é armado, a barata 
sai chispando e se enfia num buraco que parecia menor que ela. Você dá de 
cara com o óbvio: matar uma barata é muito difícil. 

Como ela fugiu? Para entender, vamos voltar a cena. Aproxime-se 
conosco do monstrinho. As antenas, compostas de 130 segmentos cada uma, 
esfregam-se nervosamente na comida velha para sentir seu cheiro – sim, as 
hastes são o nariz do bicho. O que seria o queixo dela tem uns dedos finos 
chamados palpos que agarram cada pedacinho do almoço antes de enfiá-lo na 
boca. Os palpos sentem o gosto. Graças a eles o monstrengo fica sabendo se o 
prato é bom antes de botá-lo para dentro. 

Nesse momento surge você, havaiana na mão, sorriso sádico nos lábios, 
certo de que vai acabar com aquele banquete insolente. Você faz a pontaria. 
Pausa. Vamos acionar a câmera lenta. O chinelo balança e desloca um 
pouquinho de ar. A brisa mínima viaja até o canto da cozinha e empurra 
sutilmente dois pelinhos que o inseto tem no traseiro, chamados cercis. 



O balanço dos cercis é transformado em um sinal nervoso e a informação 
chega em centésimos de segundo ao gânglio, uma espécie de cérebro que fica 
nas costas. Volta outro impulso, a jato, direto para as seis patas fininhas e cheias 
de espinhos, que começam a correr. Não passou nem meio segundo e a cascuda 
já sabe o tamanho do inimigo, sua velocidade e sua localização exatas. Em um 
instante, esquece o petisco, olha para o predador frustrado – o instinto informa 
a ela que você, quem diria, estava para comê-la – e vai procurar um esconderijo. 
Seu esqueleto é flexível como plástico e se entorta todo para que ela entre pela 
fenda no azulejo. 

Pronto. Voltemos à velocidade normal do filme. Não tem mais barata 
nenhuma ao alcance do chinelo. Ela venceu. De novo. 

A capacidade de a barata “ler” o vento usando um tipo de biruta no traseiro 
é o tema de um artigo que saiu em maio na prestigiosa revista inglesa Nature. 
Dois biólogos do instituto de pesquisas da empresa de informática NEC mediram 
os impulsos elétricos que circulam pela barata e descobriram que os pelinhos 
são capazes de perceber movimentos sutis do ar e de dar ao bicho informações 
detalhadas sobre a ameaça que se aproxima. “Isso explica os reflexos ultra-
rápidos”, diz o americano Hanan Davidowitz, um dos biólogos da NEC, cujo 
trabalho consiste em entender melhor o sistema nervoso de insetos para futuras 
aplicações em robôs. 

Mas o sofisticado sensor de vento é só uma das armas desse tanque de 
guerra. Vamos atrás dela, na fenda do azulejo, para conhecer um pouco mais do 
seu superorganismo. Silêncio agora. Os ouvidos do monstrinho são 
absurdamente apurados, tão sensíveis que detectam até os passos de outra 
barata. Não dá para enxergar nada aqui dentro, não é? Pois cuidado: a barata 
está vendo você. É que nossos olhos têm apenas uma lente – o cristalino –, 
enquanto os dela possuem 2 000. “Elas enxergam mesmo quando quase não há 
luz”, diz o entomologista José Henrique Guimarães, do Instituto Biológico de São 
Paulo. 

Agora prepare-se. Vamos livrar o mundo desse bicho nojento. É só um 
inseto, não pode ser difícil matá-lo. Para ajudar, consideremos que você tenha 
conseguido capturá-la. Que tal arrancar uma pata? Não dá resultado. Ela parece 
nem ligar. Membros perdidos crescem de novo em poucos dias. Vamos 
radicalizar então. Faça de conta que é um personagem de um filme do Tarantino. 
Arranque a cabeça da imunda. Ela continuará vivinha da silva. É que seu sistema 
nervoso fica espalhado pelo abdômen. Nem a guilhotina resolve. Um monstro 
decapitado como esse pode sobreviver por semanas até morrer de fome, porque 
não tem mais boca para comer. 

Bom, não nos resta outro remédio senão uma bela chinelada. Você ainda 
está com aquela havaiana do começo da matéria? PLÁÁ! Bata outra vez, mais 
forte. A carcaça de quitina é dura como pedra, não vai quebrar fácil assim. 
PLÁÁÁ. Pronto, parece que agora morreu. Não, veja, ela ainda mexe as patas, 
agonizante. Bata de novo, caso contrário ela sara em alguns dias. O poder de 
recuperação da lazarenta é incrível. PLÁÁÁÁ! 

Agora foi. Morreu. É bom tirá-la daí ou ela vai apodrecer e pode atacar a 
saúde de quem mora por perto. Segundo o alergista Júlio Croce, da Universidade 
de São Paulo, os detritos das baratas causam pneumonia, alergias e infecções 
respiratórias. Tape o nariz. Chegue mais perto. Está vendo esse líquido branco?    
Dizem que, bem temperado, ele tem gosto de camarão. (Os aborígines da 
Austrália e uma tribo na Tailândia apreciam o quitute.) A gosma é gordura. É aqui 
que o animal guarda as reservas de nutrientes que vão alimentar as células 



quando faltar comida. Misturados com a meleca, há algumas dezenas de ovos, 
e a maioria deles está inteiro. Ou seja: você esmaga uma e dá à luz dezenas. 

Uma barata fêmea fica quase permanentemente grávida. Cada uma 
carrega até quarenta ovos, que são capazes de germinar mesmo depois do 
falecimento da mãe. Não adianta jogar inseticida no cadáver. Os ovos 
sobreviverão. A capacidade de reproduzir é um dos principais trunfos das 
baratas. Durante seus 150 dias de vida, uma única fêmea consegue parir oito 
vezes. Como são quarenta filhotes por vez, isso significa 320 baratinhas a mais 
no mundo. Nesse ritmo, em pouco mais de um ano, as descendentes daquela 
única progenitora, incluindo suas filhas, netas, bisnetas e tataranetas, 
superariam a população humana, que é de 6 bilhões! E não há nada que você 
possa fazer. 

O biólogo David George Gordon conta em seu livro The Compleat 
Cockroach (A Barata Completa) uma história que ilustra esse furor reprodutivo. 
Uma vez, no Texas, o serviço de controle de pragas foi chamado a uma casa 
onde havia entre 50 000 e 100 000 baratas. Os especialistas encharcaram o 
lugar de inseticida, mas não mataram todas. Três semanas depois, existiam 400 
cascudas. Passaram outras três semanas e elas já eram 1 000. Seis meses 
depois, numa nova inspeção, o que se viu foi a casa inteira tomada novamente. 
Cada jato de inseticida numa rachadura fazia com que milhares de animaizinhos 
surgissem alucinados. Calcula-se que, mesmo depois de todo o veneno, havia 
ainda algo como 25 000 cascudas – só na cozinha. 

Essa velocidade de reprodução faz dela um inimigo quase indestrutível. 
Um alien. Cada vez que um bando é atacado com inseticidas, uma delas 
sobrevive e passa a resistência ao produto para os descendentes. Em pouco 
tempo, todo mundo é resistente. Por isso as empresas que desenvolvem 
venenos têm sempre que reciclar as fórmulas. 

 
Disponível em :https://super.abril.com.br/ciencia/baratas-e-os-seus-reflexos-ultra-rapidos/ 
acesso em 27/05/2020 
 

 
 
      Responda em seu caderno de apoio: 
 

1- O objetivo do texto é: 
(    ) contar a história de uma barata. 
(    ) dar instrução de como matar uma barata 
(    ) dar informações sobre baratas 

 
 

2- Para dar informações sobre o funcionamento do corpo da barata e sobre 
seu mecanismo de defesa, os autores escrevem como se tivessem 
narrando as ações do leitor na tentativa de matar uma barata. Esse jeito 
de contar envolve o leitor com o texto. Por quê? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3- Veja o trecho abaixo: 

https://super.abril.com.br/ciencia/baratas-e-os-seus-reflexos-ultra-rapidos/


“Como ela fugiu? Para entender, vamos voltar à cena, aproxime-se 
conosco do monstrinho.” 
 
A quem se refere a palavra em destaque? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras 

que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais.  
 

4- O que representam as onomatopeias em destaque no texto:  

PLÁÁ!  Bata outra vez, mais forte.  

PLÁÁÁ! Pronto, parece que agora morreu. 

PLÁÁÁÁ! Agora foi. Morreu 

__________________________________________________________ 

5- Releia o texto e copie as palavras que foram usadas para substituir a 
palavra barata. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

6- Na sua opinião, por que foram usados tantos nomes para substituir a 
palavra barata? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

APÓS A LEITURA E COMPREENSÃO DO TEXTO E COM BASE NA 
INSTRUÇÃO ABAIXO, FAÇA UMA CARTA DE LEITOR COMO SE VOCÊ 
ESTIVESSE ENCREVENDO PARA A REVISTA 
SUPERINTERESSANTE. 

 

ESTRUTURA DE UMA CARTA DE LEITOR: 

1- Local e data: (Diadema, ___ de ______ de 2020) 

2- Saudação ao destinatário: (Olá, boa tarde, bom dia, oi, etc.) 

3- Mensagem da carta: deve ser escrita em 1ª pessoa, EU. 



Primeiro parágrafo - APRESENTAÇÃO: coloque seu nome, sua idade, 
onde estuda, que série está, onde mora. 

Segundo parágrafo – OPINIÃO: coloque sua opinião sobre o texto, o 
que achou, se gostou ou não. Cite o nome do texto e utilize aspas(“ “) 
para indica-lo.  

Terceiro parágrafo - ARGUMENTAÇÃO: explique porque gostou ou 
não do texto, você pode utilizar palavras como: 

  Na minha opinião; Ao meu ver; No meu ponto de vista; Para mim. 

 Mas, porém, contudo, no entanto ao contrário. 

 Com certeza, naturalmente, certamente, sem dúvidas. 

4- Despedida: você pode utilizar: até logo, abraço, até mais, tenha um 
bom dia, atenciosamente. 

5- Assinatura: coloque seu nome completo. 

 

Relembre as cartas de leitores que vimos na atividade anterior, eram 
endereçadas para a Revista Ciência Hoje das Crianças. Observe que elas não 
possuem data e a assinatura. Possuem apenas as iniciais dos nomes, assim 
como o estado de onde elas vêm. Isto acontece porque na revista há uma pessoa 
que escolhe as cartas e as edita antes da revista publicá-las. 

                                          Pequena Astrônoma 

 Eu me chamo Laura, sou estudante do 5º ano. Gostaria de sugerir uma matéria falando 
do Universo e as estrelas. Estou sugerindo essa reportagem porque gosto muito de estudar sobre 
isso. 

          Muito obrigada  

          Abraços. 

                                                                                    L.M. 

                                                                                    P./ M.G.  

L.M. Pequena astrônoma. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, ano 21, n. 196, nov. 2008 
                                             

                                                       

                                                       Céu dos índios 

Olá! Queria dizer que vocês são simplesmente a melhor revista. Tudo o que publicam é tão 

interessante... Eu super, hiper, mega adorei aquela matéria sobre o Céu dos índios. Fiquei 

impressionada sabendo que, mesmo todos sendo seres humanos, cada um tem a sua maneira 

de compreender o mundo [...] 

                                                                                      L.B.W. 



                                                                                      P./ M.T 

L.W.B – Revista Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, ano 23 n.  212, maio 2010 

Agora siga os 5 passos acima, (estrutura da carta de leitor) escolha as 
palavras que você achar melhor e escreva em seu caderno de apoio uma 
carta de leitor referente ao texto “Baratas e os seus reflexos ultrarrápidos”. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

***********************************************************************************    

 

Para escrever melhor! 

 

        

  EXERCÍCIO 1 

                                         Uso do mais e mas  

      A palavra mais é usada para estabelecer uma comparação, para indicar 
quantidade, ou dar mais intensidade a uma qualidade ou ação. Exemplo: Quanto 
mais andava, mais coisas belas descobria. 

 A palavra mas é usada para mostras uma ideia oposta à anterior. Ela pode 
ser substituída por porém. Exemplo: Paulo tentou de tudo para reconquistar a 
namorada, mas nada deu certo.  

 

 

Com base na explicação acima, complete as frases abaixo em seu caderno de 
apoio com mais ou mas  

 São Paulo é sem dúvidas, a cidade ________ agitada do Brasil. 

 Preciso estudar, ________ não tenho tempo. 

 Ela contou muitas coisas novas, _______ não tudo. 

 Preciso comprar ________sapatos. 

 Ela é a aluna ________inteligente da escola. 



 Ela estudou muito, _________não foi bem na prova. 

 O carro está com problemas, _______vou usá-lo assim mesmo. 

 Eles correram bastante, _______perderam o ônibus. 

 Pesquisei bastante, _________não achei nada sobre o assunto. 

 Quanto _______estudo ________aprendo. 

 O time foi muito bem, ________foi derrotado. 

*************************************************************************** 

EXERCÍCIO 2 

 

Fique ligado! 

 Por que: no início e meio de perguntas; 

 Por quê: no fim de perguntas; 

 Porque: para responder uma pergunta; 

 Porquê: quando significar razão ou motivo.  

 

 Com base na explicação acima, complete as frases abaixo com porque, por 
que, por quê e porquê: 

 Estamos conteste ______________compramos uma casa nova. 

 O Atleta não foi bem na prova ____________não se preparou 
devidamente. 

 Não sei  o_____________ de tanta reclamação. 

 _________nossa sala não vai a excursão? 

 _________ você perdeu a hora? 

 Não entendo o ___________das pessoas jogarem lixo na rua. 

 No final do ano, muitos alunos, não conseguiram uma boa 
nota___________ se desinteressaram das aulas. 

 

 Ele está assim ____________perdeu o emprego. 

 

 __________você não me disse isso antes. 



***************************************************************************** 

EXERCÍCIO 3  

                    MAIS UMA DICA!    

                    USO A PALAVRA MAL, QUANDO POSSO SUBSTITUIR POR BEM. 

                    USO A PALAVRA MAU, QUANDO POSSO SUBSTITUIR POR BOM. 

 

 

COMPLETE AS FRASES COM MAL OU MAU: 

 O vereador foi ____ recebido pela população. 

 

  Ficamos preocupados, até  passei  ____ quando ouvi a notícia. 

 

  Patrícia está com um ____ incurável. 

 

 O balconista era um homem muito ____ humorado. 

 

  ____ saímos de casa nos deparamos com um assaltante. 

 

  Antônio fala ____ o Português. 

 

 Não seja pessimista, nem todo político tem ____ caráter. 

 

 As forças do bem e do ____ vivem em eterno combate. 

 

  Sonia não sabe o ____ que me fez. 

 

  O ____ está sempre à nossa volta, por isso precisamos vigiar. 

 

***************************************************************************** 

 

Objetivo: Ler e interpretar situações problemas. 

Contextualização: A atividade abaixo faz parte do nosso livro EMAI de 

matemática. Lembrando que todas as atividades planejadas para este 

período, de alguma forma foram vistas em sala. Não se preocupem se 

acontecer de vocês não entenderem algo, todas as dúvidas vão ser 

sanadas quando voltarmos. O importante é tentar. 

 

ATIVIDADE 11 DE MATEMÁTICA 

EXERCÍCIO 1 



 

Observe a tabela que apresenta a frota de veículos com o número total de 

automóveis, caminhonetes, caminhões, caminhões trator, micro-ônibus, 

motocicletas, motoneta, ônibus e alguns outros meios de transportes de alguns 

estados do Brasil. Leia os números desta tabela. 

 

FONTE: DETRAN /2011 

 

Escreva por extenso a quantidade de veículos existente em Minas Gerais. 

___________________________________________________________ 

 

Você sabia que, no Brasil, a frota é da ordem de 66 milhões de veículos e esse 

número mão para de crescer? 

Escreva esse número utilizando somente algarismo 

__________________________________ 

 

 

EXERCÍCIO 2  

 

Leonardo trabalha num posto de gasolina e sabe que para alimentar uma frota 

de veículos de uma cidade é gasto muito combustível. 

 

Leia os preços de cada tipo de combustível, no posto em que Leonardo 

trabalha. 

POSTO ALVORADA: PREÇO POR LITRO  

COMBUSTÍVEL                            PREÇO 

GASOLINA COMUM                   R$2,54 

GASOLINA ADITIVADA              R$2,69 

ETANOL COMUM                       R$1,76 

DIESEL COMUM                         R$1,96 

 

FONTE: DADOS FICTÍCIOS 

                FROTA DE VEÍCULOS 

ESTADO                                   FROTA DE VEICULOS 

S.PAULO                                       20.745.466 

MINAS GERAIS                                 7.095.155 

RIO DE JANEIRO                              5.392.255 

PARANÁ                                            5.214.179 

RIO GRANDE DO SUL                      4.854.442 



a- Paulo tem um carro flex, que pode ser abastecido com gasolina ou com 

etanol. Na semana passada, ele abasteceu seu carro no posto Alvorada- 

3 dias com etanol e 2 dias com gasolina comum. Gastou R$123,20 com 

etanol e R$162,56 com gasolina. 

Quanto ele gastou nos 5 abastecimentos? 

 

Faça os cálculos em seu caderno de apoio 

 

 
 

 

b- Elza completou o tanque de combustível de seu carro com 10 litros de 

gasolina aditivada. Quanto ela pagou? 

 

 

 
 

*********************************************************************************** 

EXERCICIO 3 

 

No posto Alvorada, há uma pequena lanchonete, onde Paulo e Elza foram 

tomar um lanche. 

Leia as situações e responda, calculando em seu caderno de apoio. 

 

a- Paulo comprou um pacote de biscoito salgado por R$ 4,65, um 

refrigerante por R$2,95 e um chocolate por R$3,42. Quanto ele 

gastou? 

 



               

 

b- Ele deu uma nota de R$20,00 para pagar a conta? Quanto ele 

recebeu de troco? 

 

               

 

c- Elza comprou 3 salgados ao preço de R$ 3,65 cada um. Quanto ela 

pagou? 

 

 
 

d- Ela deu R$6,50 de gorjeta aos funcionários que a atenderam no 

Posto Alvorada e pediu que dividissem igualmente. Quanto cada um 

recebeu? 

 

 

 

       

Livro EMAI - 5º ano – Volume I – páginas: 108 e 109 



HISTÓRIA 

Objetivo: Compreender a relação entre a ocupação do espaço por diferentes 

povos e a formação da civilização Grega antiga. Conhecer aspectos da 

cultura Grega antiga e reconhecer suas heranças no presente. Identificar ações 

de cidadania realizadas no cotidiano. 

Contextualização: Estamos dando continuidade ao estudo da Civilização Grega, 

suas conquistas, seu povo e sua política. Esse texto está no livro Interdisciplinar 

páginas 62 até 64. Leia com atenção, copie as perguntas no seu caderno de 

apoio e responda. 

 

 

Atenas 

 

                                               

Atenas foi uma das principais poleis do mundo grego e estava localizada na 

Grécia continental. Inicialmente ela era governada pela aristocracia, mas, devido à 

pressão popular no início do século VI a. C., Sólon estabeleceu leis para abolir a 

escravidão por dívidas e limitar os poderes dos aristocratas, criando a Eclésia. 

       A Eclésia era uma assembleia popular da qual os homens livres, filhos de pai 

e mãe atenienses e com mais de 18 anos de idade podiam participar para discutir as 

questões da vida cotidiana na polís. Ela funcionava em conjunto com a Bulê, um 

conselho composto de quatrocentas pessoas que definia os temas que seriam 

discutidos e votados na assembleia. 

 

 

Imagem disponível em: http://www2.ueap.edu.br/Arquivos/Postagens/Democracia_cidadania-greco-
romana.pdf acesso em 27/05/2020 
 
 

    A partir de então, desenvolveu - se uma forma de governo que permitia a 

participação de todos os cidadãos nas decisões políticas e administrativas da pólis. 

No entanto, apesar da participação popular, apenas os mais ricos podiam ser eleitos 

governantes. 

      Em 509 e 507 a. C., Clístenes, outro aristocrata, eliminou a divisão da 

sociedade ateniense baseada na riqueza e estabeleceu a igualdade de todos os 

cidadãos perante a lei, dando início à democracia em Atenas. 

http://www2.ueap.edu.br/Arquivos/Postagens/Democracia_cidadania-greco-romana.pdf
http://www2.ueap.edu.br/Arquivos/Postagens/Democracia_cidadania-greco-romana.pdf


     A palavra grega democracia significa poder [Kratos] do povo [demos]. 

Democracia é, portanto, um regime político em que todos os cidadãos podem 

discutir as questões que dizem respeito à vida de sua cidade, de seu estado ou de 

seu país. 

     Na democracia ateniense, porém, eram considerados cidadãos apenas os 

homens maiores de 18 anos, filhos de mãe e pai atenienses. As mulheres, os 

estrangeiros e os escravos não tinham direito à Cidadania. Assim, apenas um grupo 

pequeno de pessoas tinha o direito sobre os rumos da pólis. 

 

 

 

 

 

Sólon, legislador grego que viveu em Atenas entre 640 a.C. e 

558 a.C. Ele fazia parte da aristocracia ateniense. A escultura 

feita em mármore data do século IV a.C. 

 

 

Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lon acesso em 20/05/2020 

 

 

 

A   cultura   grega 

 

     Da civilização grega antiga, herdamos muitos elementos culturais que fazem 

parte do nosso dia a dia, como a democracia, as artes, a arquitetura, a filosofia, a 

matemática, a astrologia, entre outros. 

     A cultura grega teve grande importância porque o resultado do contato entre 

os gregos e diferentes povos que viviam na África e no Oriente Médio na 

Antiguidade. Os gregos tiveram contato, por exemplo, com os egípcios, 

reconhecidos por seus complexos conhecimentos técnicos, e com os fenícios, que 

criaram o alfabeto que deu origem ao alfabeto que usamos atualmente. 

    Os jogos Olímpicos também são uma herança cultural grega. Eles foram 

criados por volta de 776 a. C. e eram realizados na cidade grega de Olímpia, com a 

intenção de promover a amizade e a integração entre os povos da região. Os jogos 

envolviam as cidades - estados da Hélade em várias competições de atletismo. 

 

 

 

                                            Responda 

 

 1 - Que medidas tomadas por Sólon permitiam a participação de todos os cidadãos 

no governo ateniense? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lon


 2 - O que era Eclésia? Quem podia participar dela? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 3 - As medidas tomadas por Sólon permitiram, de fato, a participação de todos os 

atenienses no governo? Explique. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 4 - O que deu início à democracia em Atenas? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 5 - O que significa a palavra grega democracia? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 6 - Cite alguns exemplos de elementos culturais de origem grega que fazem parte 

do nosso dia a dia. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 7 - Escreva um pouco sobre os jogos Olímpicos, e o que eles envolviam. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Retirado do livro Buriti Mais Interdisciplinar – 5º ano – Ed- Moderna Cap.: 2 “A cidade e a cidadania” - páginas: 62,63 e 

64. 

 

 
 
Área do conhecimento: Arte 
Professora Silvia 
 
 

Turma: 5º ano 
 
Semana:10/06 a 16/06/2020 
 

Objetivos:  

 Utilizar diferentes recursos de percussão corporal; 

 Criar uma peça musical com diversas maneiras de dar palmas. 
 

Contextualização:  
Trabalhamos com artes plásticas e agora vamos estudar um pouco de 
música. Não podemos esquecer que em Arte existem várias linguagens 
(visual, musical, teatro e dança). 
 



1º Passo 

VOCÊ CONHECE O “BARBATUQUES”? 

 

Utilizar o corpo como instrumento musical é a proposta essencial do 

grupo BARBATUQUES. 

Fundado em 1995, por Fernando Barba, o grupo musical paulistano com 13 integrantes, 

desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal 

através de suas composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos 

criativos. Sua forma inovadora de fazer música e as inúmeras possibilidades de 

extrair os sons do corpo tornaram o grupo reconhecido e atuante tanto 

no meio artístico quanto educacional, e resultaram na criação de espetáculos musicais, 

álbuns, treinamentos e oficinas, que já foram levados a mais de 20 países ao redor do 

mundo. 

Se você tiver acesso à internet veja uma apresentação deles no link abaixo e deixe 

um comentário para eles, tenho certeza que eles vão adorar saber que os alunos 

do Zilda estão visitando o canal deles no “youtube”. 

Link: Escravos de Jó - Barbatuques | Tum     

https://www.youtube.com/watch?v=I6LGAY6EJxU (último acesso em 1º de junho de 

2020) 

 

2º Passo 

PESQUISE DIVERSAS MANEIRAS DE BATER PALMA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6LGAY6EJxU


  

PALMAS EM CONCHA (COM AS MÃOS CÔNCAVAS, É UMA PALMA 

QUE PRODUZ UM SOM MAIS GRAVE). 

 

 

 

 

   

 

MÃO UM POUCO MAIS ESTICADA (O SOM NÃO É TÃO 

GRAVE COMO NA PALMA ANTERIOR QUE ERA EM CONCHA). 

 

 

  

 

PALMA ESTRELA (MÃOS O DEDOS BEM ESTICADOS, O SOM É 

MAIS AGUDOS QUE O SOM PRODUZIDO NAS PALMAS 

ANTERIORES). 

 

 

     

COSTAS DA MÃO NA PALMA 

 

 

 

 

      

MÃO ESTICADA 2 DEDOS (PARECE O SOM DE UM PINGO 

DE CHUVA, DE TODAS AS PALMAS APRESENTADAS AQUI 

ESTA TEM O SOM MAIS AGUDO). 

 

 

 



AGORA, PENSE EM OUTRAS MANEIRAS DE BATER PALMAS QUE NÃO ESTÃO APRESENTADAS 

AQUI NESTA ATIVIDADE POSTADA NA PLATAFORMA, OBSERVE O SOM, PERCEBA A DIFERENÇA 

ENTRE UM E OUTRO, ESTA DIFERENÇA DE SOM, E A QUANTIDADE DE VEZES QUE BATEMOS 

CADA PALMA, O INTERVALO ENTRE UMA PALMA E OUTRA, NOS PERMITIRÁ FAZER UMA 

COMPOSIÇÃO MUSICAL. 

 

3º. PASSO 

AGORA VOCÊ VAI COMPOR UMA MÚSICA COLOCANDO TUDO EM PRÁTICA QUE VIMOS NESTA 

AULA, EXPERIMENTE VARIAS IDEIAS E MEMORIZE A MÚSICA QUE MAIS GOSTOU. 

 

4º. PASSO  

É SÓ UMA SUGESTÃO! 

SE VOCÊ NÃO TIVER COMO FAZER OU NÃO QUISER FAZER TUDO BEM, MAS É QUE TEM UMA 

MÃE DE ALUNO DO ZILDA, A GISELE SILVESTRE QUE TEM GRAVADO E ENVIADO NO FACEBOOK 

DA ESCOLA OS TRABALHO DO FILHO DELA, E NÓS PROFESSORES FICAMOS TÃO CONTENTES, TÃO 

EMPOLGADOS EM VER AS CRIANÇAS PRODUZINDO QUE A PROFESSORA GISLAINE PEDIU PARA 

ELA SE PODERIA COMPARTILHAR NESTA ATIVIDADE A AÇÃO DELA PARA QUE POSSA SERVIR DE 

INSPIRAÇÃO PARA OUTRAS FAMÍLIAS. 

GRAVAR A SUA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM PALMAS! 

 

⮚ PROCURE GRAVAR COM SEU CELULAR NA HORIZONTAL, APOIADO EM UM LIVRO OU 

SE TIVER UM TRIPÉ DE CELULAR.  

⮚ NÃO SE ESQUEÇA DE GRAVAR EM UM LUGAR QUE NÃO TENHA MUITO BARULHO 

EXTERNO. FECHE A JANELA, SE POSSÍVEL UM LUGAR ISOLADO DE SUA CASA OU QUE 

NÃO TENHA BARULHOS. 

⮚  SE TIVER UM AJUDANTE MELHOR AINDA. 

⮚ SALVE O VIDEO E DEPOIS POSTE NO FACEBOOK DO ZILDA GOMES. 

 

Fonte:  

https://www.youtube.com/watch?v=pFaWQhzaBJw (acesso em 1º de junho de 

2020) 

https://www.barbatuques.com.br/quem-somos (acesso em 1º de junho de 2020) 

 

 

ATIVIDADES 5º ANO – Prof. Luiz e Andreiza 

EDUCAÇÃO FÍSICA - SEMANA 10 a 16 de junho 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFaWQhzaBJw
https://www.barbatuques.com.br/quem-somos


 

FONTE: https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/368222-criancas-e-pessoas-fazendo-exercicios-diferentes ACESSO: 25/05/2020. 

 

 

TEMA DA AULA: SEDENTARISMO 

RECOMENDAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS: É IMPORTANTE QUE UM 

ADULTO LEIA AS PROPOSTAS DE ATIVIDADES PARA OS(AS) 

ALUNOS(AS) QUE NO MOMENTO NÃO DOMINAM A LEITURA, BEM COMO 

NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM UTILIZAR OU MANIPULAR MATERIAIS 

E OBJETOS DIVERSOS. O IDEAL É QUE O ADULTO INCENTIVE A CRIANÇA 

A CONCLUIR AS ATIVIDADES E ORIENTEM A CUMPRIR COM O OBJETIVO 

DE CADA ATIVIDADE. IMPORTANTE: NA MEDIDA DO POSSÍVEL SE FAÇA 

PRESENTE EM ALGUNS MOMENTOS DA ATIVIDADE. TAL ESFORÇO VALE 

MUITO A PENA. OBRIGADO! 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NÃO É NECESSÁRIO COPIAR TODO O 

TEXTO NO CADERNO, NEM MESMO IMPRIMIR A ATIVIDADE.  ESCREVA 

APENAS A DATA QUE FOI REALIZADA A ATIVIDADE; O QUE DEVE SER 

FEITO E COMO VOCÊ E SUA FAMÍLIA REALIZARAM CADA ATIVIDADE. 

 

OBJETIVOS:   * PROMOVER MOMENTOS SAUDÁVEIS EM FAMÍLIA 

ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA; 

https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/368222-criancas-e-pessoas-fazendo-exercicios-diferentes


                              * INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE 

FORMA AUTÔNOMA NO CONTEXTO FAMILIAR; 

                              * APROPIAR-SE DE INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O 

RECONHECIMENTO E COMBATE AO SEDENTARISMO. 

                     

CONTEXTUALIZAÇÃO: A ATIVIDADE FÍSICA É MUITO IMPORTANTE PARA 

NOSSA SAÚDE, COMO VIMOS NAS NOSSAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA, POIS AO SE EXERCITAR EVITAMOS DIVERSOS PROBLEMAS, 

ENTRE ELES O SEDENTARISMO NOSSO TEMA DE ESTUDO DESTA 

SEMANA.  

 
FONTE: https://www.infoescola.com/saude/sedentarismo/ ACESSO 25/05/2020. 

 

COMO JÁ VIMOS NAS AULAS ANTERIORES, O SEDENTARISMO É A 

FALTA DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS, QUE PODE LEVAR A 

DIVERSOS PROBLEMAS DE SAÚDE COMO A OBESIDADE E AS DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES (DO CORAÇÃO). ELE AGE DE MANSINHO, POR 

ISTO MUITAS PESSOAS SÓ PERCEBEM QUANDO JÁ ESTÃO DOENTES. 

FONTE: https://www.significados.com.br/sedentarismo/ACESSO EM: 18\05\2020. 

NOSSO VILÃO O SEDENTARISMO TEM O SEU PONTO FRACO: 

                 BASTA SE MOVIMENTAR, BRINCAR, JOGAR, PRATICAR 

ATIVIDADES FÍSICAS DIARIAMENTE, COMO ORIENTA A ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE. 

 

https://www.infoescola.com/saude/sedentarismo/
https://www.significados.com.br/sedentarismo/


***OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DA PRÁTICA DE QUALQUER 

ATIVIDADE FÍSICA É IMPORTANTE ESTAR EM CONDIÇÕES NORMAIS DE 

SAÚDE; RESPEITE SEUS LIMITES E NÃO SE ESQUEÇA DAS DICAS DAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 

- REALIZAR O AQUECIMENTO ANTES DA ATIVIDADE FÍSICA; 

 

- REALIZAR OS EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO; 

 

- INCLUIR A PRÁTICA DO RELAXAMENTO APÓS O EXERCÍCIO; 

 

- SE HIDRATE, BEBA ÁGUA EM DIVERSAS VEZES AO DIA E AOS POUCOS, 

NÃO ESPERE SENTIR SEDE; 

 

- UTILIZE ROUPAS CONFORTÁVEIS; 

 

- DÊ PREFERÊNCIA PARA AS ATIVIDADES QUE VOCÊ GOSTA DE 

REALIZAR; 

 

 

FONTE:https://www.istockphoto.com/br/vetor/crian%C3%A7as-a-praticar-diferentes-esportes-e-atividades-f%C3%ADsicas-na-

educa%C3%A7%C3%A3o-f%C3%ADsica-gm645723098-117659711 Acesso 26/05/2020 

 

 AGORA VOCÊ JÁ ESTÁ CRAQUE NO ASSUNTO, PEGUE UM 

CADERNO OU UMA FOLHA SULFITE, LÁPIS, BORRACHA E RESPONDA AS 

QUESTÕES ABAIXO.  

https://www.istockphoto.com/br/vetor/crian%C3%A7as-a-praticar-diferentes-esportes-e-atividades-f%C3%ADsicas-na-educa%C3%A7%C3%A3o-f%C3%ADsica-gm645723098-117659711
https://www.istockphoto.com/br/vetor/crian%C3%A7as-a-praticar-diferentes-esportes-e-atividades-f%C3%ADsicas-na-educa%C3%A7%C3%A3o-f%C3%ADsica-gm645723098-117659711


***ATENÇÃO*** NÃO É PRECISO COPIAR AS QUESTÕES, COLOQUE 

SOMENTE A DATA DE QUANDO REALIZOU E AS RESPOSTAS. PEÇA 

PARA QUE UM FAMILIAR TE AJUDE CASO TENHA ALGUMA 

DIFICULDADE. (TENTE RESPONDER COM AS SUAS PALAVRAS, 

MOSTRANDO O QUE ENTENDEU DO ASSUNTO). 

QUESTÃO 1 – O QUE É O SEDENTARISMO?  

 

QUESTÃO 2 – O QUE FAZER PARA EVITAR O SEDENTARISMO? 

 

QUESTÃO 3 – DÊ EXEMPLOS DE UMA VIDA SEDENTÁRIA. 

 

QUESTÃO 4 - O SEDENTARISMO ATINGE 70% DAS PESSOAS EM TODO O 

MUNDO. SE VOCÊ TIVESSE UM PODER, O QUE FARIA PARA MUDAR ESSE 

NÚMERO TÃO ALTO?  

 

QUESTÃO 5 - VOCÊ SE CONSIDERA UMA CRIANÇA SEDENTÁRIA? POR 

QUÊ? 

 

QUESTÃO 6 - QUEM MORA COM VOCÊ? ALGUM DELES É SEDENTÁRIO? 

 

QUESTÃO 7 – AGORA UM DESAFIO!!! ESTAMOS ACOSTUMADOS A VER 

E OUVIR FALAR QUE PESSOAS ACIMA DO PESO SÃO CONSIDERADAS 

AS MAIS SEDENTÁRIAS. VOCÊ ACHA QUE UMA PESSOA MAGRA PODE 

SER CONSIDERADA SEDENTÁRIA? POR QUÊ? 

                   
*** AGORA QUE VOCÊ JÁ EXERCITOU A SUA MENTE, VAMOS MEXER O 

CORPO UM POUQUINHO PORQUE COM A GENTE O GRITO É DE:  

 
FONTE: http://blog.unimed.coop.br/blog/pordentro/entry/xo_sedentarismo Acesso: 26/05/202 

http://blog.unimed.coop.br/blog/pordentro/entry/xo_sedentarismo


 

 LEMBRE SEMPRE DA SEQUÊNCIA DE ALONGAMENTOS, 

AQUECIMENTO E VOLTA A CALMA QUE REALIZAMOS ANTES E DEPOIS 

DE CADA ATIVIDADE. BEBA ÁGUA VÁRIAS VEZES NO DIA! 

      

 
FONTE:https://br.pinterest.com/pin/807340670669990710/           FONTE:https://blog.camisetasdecorrida.com.br/2018/07/5-

exercicios-funcionais-para-melhorar.html 

FONTE:https://www.ativo.com/corrida-de-rua/treinamento-de-corrida/5-exercicios-de-mobilidade-corrida/ 

 FONTE: https://br.pinterest.com/pin/547750373429535676/ 

 
 
 

SE POSSÍVEL E SE OS PAIS E RESPONSÁVEIS AUTORIZAREM, 

POSTE SUAS ATIVIDADES NO FACEBOOK DA ESCOLA ATRAVÉS DO 

LINK: https://www.facebook.com/groups/zildagomes/. VOCÊ E SUA FAMÍLIA 

PODERAM SE QUISEREM ENVIAR FOTOS, VÍDEOS E ÁUDIOS 

RELACIONADOS COM AS PROPOSTAS DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 
LEMBRA-SE DO NOSSO COMBINADO DA AULA PASSADA? CADA 

PESSOA SUGERE DOIS EXERCÍCIOS POR DIA, COMECEM COM 2 DIAS NA 

https://br.pinterest.com/pin/807340670669990710/
https://blog.camisetasdecorrida.com.br/2018/07/5-exercicios-funcionais-para-melhorar.html
https://blog.camisetasdecorrida.com.br/2018/07/5-exercicios-funcionais-para-melhorar.html
https://www.ativo.com/corrida-de-rua/treinamento-de-corrida/5-exercicios-de-mobilidade-corrida/
https://br.pinterest.com/pin/547750373429535676/
https://www.facebook.com/groups/zildagomes/


SEMANA, ATÉ AUMENTAREM PARA 3, 4 E 5 DIAS. PENSANDO NO TEMPO 

DE EXERCÍCIO COMECEM AOS POUCOS, COM 5   10   20  30 

MINUTOS – SEMPRE RESPEITANDO OS LIMITES DE CADA PESSOA.  

 
***OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: PROCUREM REALIZAR ESTA 

PROPOSTA DE MANEIRA DIVERTIDA E RESPEITANDO LIMITES, 

CONDIÇÕES FÍSICAS E DE SAÚDE DE CADA PESSOA, EVITE EXAGEROS 

PRINCIPALMENTE PARA NÃO OCORRER LESÕES E ACIDENTES!!! E 

LEMBRE-SE: NÃO É UMA COMPETIÇÃO PARA SABER QUEM FAZ MAIS 

OU MELHOR CADA MOVIMENTO!!! NOSSO ADVERSÁRIO É O 

SEDENTARISMO!!! É MUITO IMPORTANTE SEGUIR TODAS AS 

RECOMENDAÇÕES DESTA E DE OUTRAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  

 
BONS ESTUDOS E MUITA SAÚDE PARA VOCÊS! 

 

 

 
FONTE: http://www.rafaelceribelli.com.br/?attachment_id=1293 ACESSO EM: 18\05\2020.   

FONTE:https://cnbmg.org.br/artigo-familia-eh-familia-ah-familia-por-isabela-almeida-de-
medeiros/ ACESSO 26/05/2020 
 

 

http://www.rafaelceribelli.com.br/?attachment_id=1293
https://cnbmg.org.br/artigo-familia-eh-familia-ah-familia-por-isabela-almeida-de-medeiros/
https://cnbmg.org.br/artigo-familia-eh-familia-ah-familia-por-isabela-almeida-de-medeiros/

