
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. (NÃO COPIAR) 

ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS A SEREM REALIZADAS EM CADERNOS. 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

AO RETORNAR À ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO, TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES 

REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOA APRENDIZAGEM! ATÉ BREVE! 

OBJETIVOS DESSAS ATIVIDADES: (NÃO COPIAR) 

• Ler história em quadrinhos identificando alguns dos seus recursos; 

• Interpretar o gênero textual; 

• Reconhecer diferentes linguagens: verbal e gráfico-visual; 

• Compreender os elementos visuais; movimento, a expressão dos personagens, o cenário 

e linguagem verbal; 

• Ampliar o contato com diferentes linguagens; 

• Conhecer o uso da interjeição;  

• Reconhecer figuras de linguagem; onomatopeia; 

• Trabalhar as pessoas gramaticais dos pronomes pessoais e sua função; 

• Resolver problemas envolvendo as medidas de comprimento: quilômetro e metro; 

• Classificar figuras geométricas não planas em poliedros ou corpos redondos; 

• Levantar os hábitos alimentares  dos estudantes; 

• Reconhecer a importância de uma alimentação equilibrada; 

• Conhecer como os alimentos são agrupados; 

• Identificar os malefícios que a ingestão de doces e alimentos gordurosos  causam ao 

organismo; 

• Relacionar algumas doenças dos sistemas do corpo humano como consequência de 

hábitos alimentares: diabetes e colesterol alto; 

•  Refletir sobre a efetivação da cidadania no Brasil, considerando o processo histórico; 

•  Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade. 

 

1º DIA 

Hoje é dia de Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Vamos dar continuidade nas Histórias em Quadrinhos 

de Calvin e Haroldo. 



 

 

 

• Agora registre as informações e responda às questões em seu caderno 

 

 

1. Releia o terceiro quadrinho da tira superior. Observe a forma como a palavra não está 

escrita. 

• Por que o autor escreveu a palavra desta forma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explique a fala de Haroldo no último quadrinho da história. 

_______________________________________________________________________ 

Fique Sabendo 

A escrita de palavras em negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras 

em algumas palavras também são recursos visuais que servem para indicar o tom 

de voz, os sentimentos e as reações das personagens diante de algum 

acontecimento. 



 

 

De olho na linguagem  

 

3. Releia esta fala de Haroldo. 

               Isso! Perfeito! 

a) O que ela significa na história? 

________________________________________________________________________ 

 

b) Que sentimento é expresso nessa fala? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) As frases usadas por Haroldo são interjeições. Escreva frases que substituam essas 

interjeições. 

________________________________________________________________________ 

 
 (Fonte: Buriti Mais: português/ organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna; editora responsável Marisa Martins Sanches. 1 ed. São Paulo: Moderna, 

2017. págs. 64,65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui podemos observar o uso da onomatopeia em HQs. 

 

 

INTERJEIÇÃO 

Nas histórias em quadrinhos, as interjeições são importantes recursos para 

expressar, com mais intensidade, emoções ou sentimentos como admiração, 

entusiasmo, alegria, dor, medo etc. Geralmente, são acompanhadas de ponto 

de exclamação. 

ONOMATOPEIA  

A 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. Esse recurso 

aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e 

nas histórias em quadrinhos. 

https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/ 

 

https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/#:~:text=A%20Onomatopeia%20%C3%A9%20uma%20figura,e%20nas%20hist%C3%B3rias%20em%20quadrinhos.


    

                                                                                                        https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

 

 

 

https://conhecimentocientifico.r7.com/wp-content/uploads/2019/07/onomatopeia 

 

 

 

 

Aqui temos uma lista das principais onomatopeias utilizadas na HQs: 

Registre em seu caderno 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSt8J4gB7uJgq8_PEll0jwQR9k3i9zT-rl-Zt3cOXEnLXNLfyfZ&usqp=CAU
https://conhecimentocientifico.r7.com/wp-content/uploads/2019/07/onomatopeia-definicao-utilidade-exemplos-e-aplicacao-pratica-atual.jpg


 

Ratimbum: som de instrumentos musicais (Ra = caixa, tim = pratos, bum = bombo) 

Tic-tac: som do relógio 

Toc-toc: som de bater na porta 

Sniff sniff: som de pessoa triste, chorando 

Buááá: ruído de choro 

Atchim: barulho de espirro 

Uhuuu: grito de felicidade ou adrenalina 

Aaai: grito de dor 

Cof-cof: som de tosse 

Urgh: referente ao nojo 

Nhac: ruído de mordida 

Aff: som que expressa tédio e raiva 

Grrr: som de raiva 

Zzzz: som de homem ou animal dormindo 

Tchibum: som de mergulho 

Tum-tum: batidas do coração 

Plaft: som de queda 

Bum: ruído de explosão 

Crash: som de batida 

Smack: som de beijo 

Au Au: som do cachorro 

Miau: som do gato 

Cocóricó: som do galo cantando 

Piu-piu: som do passarinho 

Vrum-vrum: som de motor (moto, carro, etc.). 

Bang-bang: som de tiro 

Bi-bi: som de buzina 

Din-don: som da campainha 

Blém-blém: badalar dos sinos 

Trrrim-trrrim: ruído de telefone tocando 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/onomatopeia. 

 

 

 

Para ler, pensar e se divertir 

 

https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/#:~:text=A%20Onomatopeia%20%C3%A9%20uma%20figura,e%20nas%20hist%C3%B3rias%20em%20quadrinhos.


 
(https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/tirinhas-na-aula-matematica.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos relembrar das aulas de pronomes. 

 

 
                                                            https://image.slideserve.com/1036877/slide1-n.jpg 

Tarefa: Produção de uma obra de História em Quadrinhos. 

Utilizando os recursos que já aprendemos, construa uma produção de sua 

autoria para apresentarmos em nosso retorno as aulas. 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/tirinhas-na-aula-matematica.htm
https://image.slideserve.com/1036877/slide1-n.jpg


 

Registre em seu caderno e completando as frases com o pronome adequado. 

 

A. EU ganhei um relógio bacana! 

B. TU queres um sorvete? 

C. ELE/ELA gosta de matemática. 

D. EU fui comprar pão. 

E. NÓS teremos prova amanhã. 

F. VÓS quereis o perdão? 

G. ELES/ELAS pediram o aumento. 

H. ELES/ELAS amaram a surpresa. 

I. ELE/ELA foi ao shopping. 

J. NÓS fomos à casa da sua amiga. 

K. ELES/ELAS participarão de um campeonato. 

L. ELE é um dos melhores alunos da escola. 

M. NÓS estamos cumprindo a quarentena em casa. 

 

2° DIA 

Hoje é dia de Matemática 

Caros alunos, dando continuidade em nossos estudos sobre grandezas e medidas hoje 

vamos trabalhar com “Quilômetro e metro”. 

Logo não podemos esquecer que: 

➢ 1 Quilômetro é igual  a 1.000 Metros. 

➢ 1Km= 1.000m 

➢ Km= Quilômetro 

➢  m= Metro. 

Essa atividade foi retirada do nosso livro Buriti do 5° ano 

 (página 178). 

E hoje  também iremos relembrar sobre os sólidos geométricos. 

Não se esqueçam de colocar a data, copiar as perguntas e responder no 

caderno de matemática. 

 

 

 

Grandezas e Medidas: Quilômetro e Metro 

 

1- Leia a conversa entre Artur e Leia e, depois responda às questões. 

Artur: 



- Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho 500 metros. 

 

 

Leila: 

- Isso não é nada! Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho o dobro 

dessa distância. Caminho 1 quilômetro. 

 

a) Quantos metros Leila caminha da sua casa até o trabalho? 

b) Em quais outras situações costumamos usar a unidade de medida de quilômetro? 

 

2- Augusto pegou um ônibus para visitar sua avó, que mora a 10 km de distância da casa 

dele. O ônibus já percorreu 6.000 m do caminho. Ele percorreu mais ou menos da metade 

desse caminho? 

 

3- Três dias por semana, Marta treina em uma pista de corrida que tem 800 metros de 

comprimento. Em cada dia de treino, ela dá 5 voltas completas. 

 

a) Quantos quilômetros Marta treina em um dia de treino? E em uma semana de treino? 

b) Se Marta correr 1 quilômetro a mais por dia de treino, quantos quilômetros ela 

percorrerá em uma semana de treino? 

 

Sólidos Geométricos 

 

Vamos relembrar os Sólidos Geométricos  e percebam que eles são classificados em 

Poliedros e corpos redondos ( ou  podem ser chamados de não poliedros).  

 



Não precisa copiar.

 

https://br.pinterest.com/pin/602567625118927964/ acessado em 02/06/2020 às 16:45. 

  

1- Observe os seguintes Sólidos Geométricos e respondas as questões a 

seguir.Lembrando que não  precisa copiar as figuras no caderno. 

 

https://www.todamateria.com.br/solidos-geometricos/ acessado em 02/06/2020 às 16:55. 

 

• Escreva o nome de cada sólido correspondente. 

 

a) Poliedros: 

https://br.pinterest.com/pin/602567625118927964/
https://www.todamateria.com.br/solidos-geometricos/


b) Não poliedros: 

 

2- Desenhe nos quadros abaixo , objetos que lembram a figura geométrica indicada. 

 

a) Corpos redondos 

Esfera Cone Cilindro 

 

 

 

 

  

 

b) Poliedros 

 

Paralelepípedo Prisma de base 

hexagonal 

Pirâmide 

 

 

 

 

  

 

3° DIA 

 

Hoje é dia de Ciências 

Contextualização: ( Não precisa copiar no caderno) 

No mês de maio, estudamos sobre os sistemas que compõem o corpo humano com atividades de 

pesquisa e reflexão sobre os cuidados que devemos ter com o corpo. 

Nesta semana, vamos continuar os estudos conhecendo e aprimorando a importância de uma 

alimentação  equilibrada para mantermos nosso corpo bem cuidado e evitarmos doenças.  

Não se esqueçam de conferir os gabaritos das aulas anteriores, pois é uma forma de vocês terem 

mais autonomia na aprendizagem. Bons estudos! 

 

 

(Copie e responda no caderno) 

1. Diagnóstico dos Hábitos Alimentares 

Vamos refletir? 
 



a. Você gosta muito de doces, salgadinhos, sorvetes, balinhas e lanches?  
b. O que seus pais costumam falar para você ?  
c. Você avalia que esses alimentos são saudáveis para a sua saúde se forem 
ingeridos em excesso? 
 
Se tiver oportunidade, converse com a sua família sobre essas questões. 
 

 

2.Copie a tabela abaixo e preencha com o nome  dos alimentos que você come com 

frequência nas principais refeições e durante os intervalos das mesmas: 

Refeições: 
 

Nome dos alimentos: 

 
Café da manhã 

 

 
Almoço 

 

 
Jantar 

 

 
Nos intervalos das refeições 
 

 

 

( Leia as funções dos alimentos, mas não precisa copiar no caderno) 

AS FUNÇÕES DOS ALIMENTOS:  Os nutrientes presentes nos alimentos 
exercem uma ou mais funções em nosso organismo. 
No quadro, abaixo, são apresentadas as principais funções de cada um dos 
nutrientes: 
 

NUTRIENTES 
 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 
PROTEÍNAS( alimentos construtores) 

Participam da multiplicação das 
células, permitindo o crescimento e o 
desenvolvimento do corpo humano. 

CARBOIDRATOS(alimentos 
energéticos) 
 

Fornecem a energia necessária para a 
realização de diversas atividades. 

GORDURAS( alimentos extra 
energéticos) 
 

Fornecem e armazenam energia. 
Porém, em excesso, causam 
obesidade. 

 
VITAMINAS( alimentos reguladores) 

Ajudam no crescimento do corpo 
humano e na manutenção das células, 
fornecendo fibras que ajudam no bom 
funcionamento do intestino. 

SAIS MINERAIS ( alimentos 
reguladores) 

Participam da constituição e formação 
dos ossos, dos dentes e das células 
sanguíneas, além de auxiliar no 
funcionamento das células do corpo 
humano. 

(Fonte: Karina Pessôa e Leonel Favalli- Livro Novo Pitanguá de Ciências -5º ano ). 

(Não precisa copiar no caderno) 



Vamos Refletir ? 
 
Quando estavámos estudando os sistemas do corpo humano, vocês 
pesquisaram sobre a importância dos alimentos, estão lembrados? Viram que 
os alimentos fornecem energia, vitaminas, proteínas, gorduras e carboidratos.  
Nesta atividade, vocês verão quais são os grupos de  alimentos que contém 
esses tipos de nutrientes. Assim como, a importância de se comer um pouco de 
cada um deles nas refeições diárias. 
Estudaram que no Sistema Digestório todos os alimentos são triturados e os 
nutrientes vão para o Sistema Circulatório Sanguíneo, que transporta as 
vitaminas, nutrientes, água e oxigênio para todo o corpo por intermédio das 
veias. Correto? 
Não se esqueçam, o nosso corpo é uma máquina que precisa ser bem cuidada, 
incluindo as práticas de Educação Física! 

 

( Copie a imagem da pirâmide no caderno ) 

3. Observe  e copie a pirâmide alimentar. Ela foi elaborada para que tivéssemos uma ideia 

do grupo e da quantidade de alimentos que temos que ingerir durante o dia. 

 
 

 

https://www.google.com/search?q=piramide+alimentar+atualizada+2019&tbm=isch&hl=pt-
BR&ved=2ahUKEwixstvC7uDpAhU-
A7kGHdN2B68QrNwCKAJ6BAgBEG4&biw=1349&bih=625#imgrc=o6Xy0_QGyGhsGM) 

ATENÇÃO! 
A pirâmide está colorida de acordo com o grupo de alimentos: Alimentos 
Energéticos, Alimentos Reguladores, Alimentos Construtores e Energéticos 
extras. 

 

https://www.google.com/search?q=piramide+alimentar+atualizada+2019&tbm=isch&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwixstvC7uDpAhU-A7kGHdN2B68QrNwCKAJ6BAgBEG4&biw=1349&bih=625#imgrc=o6Xy0_QGyGhsGM
https://www.google.com/search?q=piramide+alimentar+atualizada+2019&tbm=isch&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwixstvC7uDpAhU-A7kGHdN2B68QrNwCKAJ6BAgBEG4&biw=1349&bih=625#imgrc=o6Xy0_QGyGhsGM
https://www.google.com/search?q=piramide+alimentar+atualizada+2019&tbm=isch&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwixstvC7uDpAhU-A7kGHdN2B68QrNwCKAJ6BAgBEG4&biw=1349&bih=625#imgrc=o6Xy0_QGyGhsGM


4. Observe a pirâmide alimentar e preencha a tabela abaixo, no seu caderno, de acordo 

com os grupos que os alimentos fazem parte: 

GRUPOS 
 
 

PRINCIPAIS 
NUTRIENTES 

EXEMPLOS DE ALIMENTOS 

1 Carboidratos ( Alimentos 
energéticos) 
 

 

2 Vitaminas e sais minerais 
(Alimentos reguladores) 
 

 

3 Carboidratos, vitaminas e 
sais minerais( Alimentos 
reguladores) 

 

4  
Carboidratos, proteínas, 
gorduras, vitaminas, sais 
minerais(Alimentos 
construtores) 

 

5  
Proteínas( Alimentos 
construtores) 
 

 

6 Proteínas( Alimentos 
construtores) 
 

 

7  
Carboidratos e gorduras 
( Alimentos energéticos 
extras) 

 

8  
Carboidratos e gorduras 
( Alimentos energéticos 
extras) 

 

 

5. Realize a pesquisa e registre no seu caderno: 
 

a. O que é obesidade e desnutrição?  
b. Você sabe o que é diabetes? Você conhece alguém que tenha essa 

doença? O que a pessoa sente? 
c. Compare a sua tabela de alimentos com os da pirâmide alimentar. Quais 

alimentos você está comendo menos e quais está comendo mais? Está 
havendo equilíbrio nos tipos de alimentos?  

 

4° DIA 

Hoje é dia de História e Geografia (Interdisciplinar) 

 

  



Contextualização: Na atividade passada vimos sobre a cidadania na Antiguidade, mais 

precisamente, na Grécia antiga. Essa semana teremos um breve estudo sobre a questão da 

cidadania contemporânea. 

Bons estudos! 

 

Atenção: Não é necessário imprimir. Copie apenas as questões para realizar as respostas em 

seu caderno.  

 

 

CIDADANIA CONTEMPORÂNEA 

A definição de cidadania se transformou ao longo do tempo. A ideia de que a cidadania envolve a 

participação popular nas decisões políticas e deve garantir direitos iguais a todos os seres 

humanos, como entendemos hoje, foi desenvolvida ao longo dos séculos. Durante esse processo, 

muitos grupos foram marginalizados e excluídos da participação nas decisões e instituições 

políticas. Houve também muita pressão e resistência para que os direitos fossem estendidos a 

todas as pessoas. 

CIDADANIA NO BRASIL 

No Brasil, nem todos eram considerados cidadãos. Durante a monarquia (1822-1899), apenas 

homens maiores de 25 anos que tivessem determinada renda tinham o direito de votar e participar 

das eleições. No início da Primeira República (1899-1930), o critério de renda foi eliminado e os 

homens maiores de 21 anos puderam votar. Religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos 

(que eram mais de 80% da população) não tinham esse direito. A população em geral tinha pouco 

ou nenhum acesso à educação; assim, a maior parte dos brasileiros estava excluída das decisões 

políticas. 

Foi apenas em 1988, com uma nova Constituição, que a cidadania foi estendida a todos os 

brasileiros. O direito à educação foi garantido como prioridade e os analfabetos tiveram o direito ao 

voto. Os estrangeiros que moram no país também passaram a ter direitos e a Constituição brasileira 

foi considerada uma das mais avançadas em termos de direitos e deveres. 

 



Desde o final do século XIX, debatia-se o direito ao voto das mulheres no Brasil, porém somente em 1932 as mulheres 

puderam votar no país. Disponível em <https://escolaeducacao.com.br/voto-feminino-no-brasil/> Acesso em 01 de 

junho de 2020. 

(Fonte: Buriti Mais: história. Organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela 

Editora Moderna; editora responsável Lucimara Regina de Souza Vasconcelos. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2017 – pg. 

68 e 69). 

Copie as questões e responda em seu caderno. 

1- No Brasil durante o século XIX e início do século XX, o direito ao voto estendia-se a todas 

as pessoas? Explique como era nessa época. 

2- Pensando que o processo de conquista de direitos é longo no Brasil e ainda não está 

finalizado, converse com seus familiares e escreva quais direitos consideram importantes 

para se ter uma cidadania mais justa.  

 

5º dia 

HOJE É DIA DE ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA 

ARTE 

Objetivo:  - Reconhecer e identificar nas fotografias os diálogos entre as linguagens e como 

uma inovação técnica se apropria dos conceitos existentes, observando a absorção nesse recurso 

dos gêneros retrato e paisagem pertencentes a tradição pictórica.  

• Perceber a fotografia como registro da diversidade cultural brasileira. 

• Ampliar a visão a respeito da fotografia mostrando suas possibilidades na criação de 

identidade e como forma de expressão artística. 

PARA ONDE APONTA A LENTE? 

Você já posou para uma foto? Embora o retrato seja um dos mais antigos gêneros da arte 

tanto na pintura quanto na escultura, é coma fotografia que ele ganhou ampla popularidade. Essa 

linguagem técnica possibilitou que rostos desconhecidos fossem retratados. O retrato abaixo 

compõe uma série de fotos realizadas pelo fotógrafo Assis Horta feita na década de 1940. Nesse 

período, ele fez diversos retratos de trabalhadores, expondo as mais diversas fisionomias. 

 

https://escolaeducacao.com.br/voto-feminino-no-brasil/


O retrato abaixo faz parte de uma série do fotógrafo José Bassit, em que ele procura registrar 

o modo de vida de seus retratados. 

Para realizar essa série, ele percorreu diversas regiões da África, procurando documentar 

manifestações culturais de diferentes grupos sociais. 

 

Conhecendo um pouco o artista 

Assis Horta (1918-) começa a produzir retratos em chapas de vidro aos 15 anos, quando era 

assistente do Estúdio Werneck em Diamantina, MG. Aos 18 anos, inaugura seu próprio estúdio e, 

durante os anos 1936 a 1967, retrata a sociedade e o patrimônio histórico da cidade, tendo sua 

obra considerada artística e histórica. Artística pelo tratamento compositivo dispensado às imagens, 

e histórica pelo valor documental que o conjunto da obra traz. Em 1943, com as novas eis 

trabalhistas e a exigência da fotografia 3x4 na carteira de trabalho Photo Assis é o primeiro estúdio 

a fotografar o rosto de milhares de trabalhadores da região  

Atividades: Após observarem as imagens respondam: 

a) Observe os elementos que compõem os retratos, cenários, trajes, expressões faciais e 

corporais e relata o que você vê entre uma foto e outra? 

b) Em sua opinião, os retratos possibilitam perceber diferentes identidades? 

c) Você acha que a fotografia pode ser um meio de conhecer histórias? Explique. 

. 

Conhecendo o artista 

Dorothea Lange (1895-1965) foi uma grande fotografa norte-americana que se especializou 

na produção de retratos. O domínio que ela tinha sobre esse gênero lhe rendeu um contrato com 

o governo dos Estados Unidos, num período em que grande parte da população norte-americana 

passava por dificuldades geradas pela Grande Depressão. 

Entre 1935 a 1939, Dorothea viajou por mais de 20 estados fotografando a situação de 

pessoas sem lar, migrantes e imigrantes. 



Os retratos feitos por Dorothea demonstram sua sensibilidade na abordagem de problemas sociais 

e garantiram a ela o reconhecimento como grande retratista. 

 

 

 

Atividades: Após a leitura do texto responda as perguntas: 

a) A foto Mãe migrante parece posada ou espontânea? Justifique. 

b) Em sua opinião, a fotografia pode ajudar a denunciar problemas como a pobreza e a fome? 

Como? 

  

Fonte: Livro Nova Pitanguá Arte 5 Ano – São Paulo – Editora Moderna 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

( Não é necessário copiar) 

Objetivo: Fortalecer a agilidade, rapidez de raciocínio, noção tempo e objeto. 

Atividade: Contra a parede 

 

Participantes dispostos em duplas, distantes 4 metros de uma parede. Com a posse de uma 

bolinha de borracha, o primeiro aluno realizará a passada cruzada do lançamento do dardo 

lançando a bolinha contra a parede, a qual deverá ser recuperada, ainda no ar, pelo segundo que 

realizará o mesmo movimento e assim sucessivamente. 



 

Fonte: livro- Atletismo se aprende na ESCOLA. Autora: Matthiesen, Sara Quenzer. 

Ano: 2009. 

 

 

Gabarito da semana anterior 

 

Crianças e famílias, com o objetivo de irem realizando a autocorreção das atividades 

anteriores,  estamos postando os gabaritos com as possíveis respostas. Esperamos que 

ajudem na autonomia de vocês! 

 

Respostas de Português 

Atenção! As respostas de português são referentes da semana de 25/05 a 29/05 ( pois 

houve um erro de digitação). 

a) Resposta Pessoal. 

b) Haroldo é o tigre de pelúcia de Calvin eles são amigos. 

c) Sugestão de resposta: Em um mercado. 

d) Sugestão de resposta: Ele quer um óculos engraçado, diferente que chama atenção . 

e) Resposta Pessoal. 

 

Respostas referentes da semana de 01/06 a 05/06 

 

a) Calvin. 

b) Porque representam a visão de Calvin experimentando os óculos escuros com lentes de 

várias cores. 

c) As expressões faciais e corporais de Haroldo. Elas revelam o que Haroldo acha de cada 

modelo de óculos. 



d) Mostrar que Haroldo conversa com Calvin e reforçar as expressões de Haroldo. 

 

Respostas de Matemática 

1- Possíveis respostas:  Corda, tecido, fita de cetim, linha, etc... 

2-    

a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. 

d) Resposta pessoal. 

e) Resposta pessoa. 

f) Resposta pessoal. 

g) Resposta pessoal. 

 

3- 100 Milímetros. 

4-  

a) 4 centímetros. 

b) 9 centímetros. 

c) 6 centímetros. 

d) 14 centímetros. 

5-  Possíveis respostas: fita métrica e trena. 

 

 

Respostas de Ciências 

Atividade número 1 

 

1-.Os principais órgãos do sistema urinário tanto masculino quanto feminino são rim, 

ureter,bexiga,uretra e a próstata( apenas no homem). 

 

2.-Espera-se que, se a criança teve infecção urinária, responda os sintomas mais comuns:  dor na 

bexiga, vontade e necessidade de urinar com frequência, dor na hora de urinar, dentre outros. 

 

3.-Transplante renal é quando um rim saudável é doado para uma pessoa que apresenta 

problemas graves no rim. O rim doente é substituído pelo rim saudável. 

 

Atividade número 2 

 

1. Os órgãos femininos são útero, tubas uterinas, fímbrias, endométrio, ovário, colo do útero e  

vagina. 

Os órgãos masculinos são testículos, epidídimo, uretra, pênis, próstata, bexiga, ducto 

deferente.   



 

2. A célula reprodutora masculina é espermatozóide e a feminina é o óvulo. 

 

3. Puberdade é um período do desenvolvimento humano em que ocorrem várias mudanças 

biológicas e fisiológica no corpo da menina ou do menino.  

 

 

Atividade número 3 

 

1. Os ossos do crânio, face, vértebras, fêmur e tíbia. 

2. Alguns outros ossos: coluna vertebral, costela, carpo, úmero, metacarpo, dentre outros. 

3. São 206 ossos. 

 

 

Atividade número 4 

 

1. Espera-se que a criança tenha desenhado a imagem do corpo humano com os principais 

órgãos. 

 

 

Respostas de História e Geografia (Interdisciplinar) 

 

1- A palavra cidadania refere-se à condição da pessoa que vive em uma comunidade politicamente 

organizada e aos direitos e deveres que ela possui. 

2- Em Atenas, inicialmente, apenas os homens com grandes propriedades de terra podiam 

participar das decisões políticas como cidadãos. Posteriormente, uma série de reformas 

aumentou a participação nas decisões da polis e tornou cidadãos todos os homens maiores de 

18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. 

3- Uma forma de governo em que há participação nas decisões políticas. 

 

 


