
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
ESCOLA MUNICIPAL DEP. FREITAS NOBRE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA 

 

Instruções aos educandos e suas famílias: 

Vamos iniciar mais uma semana de trabalho à distância. Esperamos que tudo esteja bem e 

que todos os meninos e todas as meninas estejam conseguindo aprender cada vez mais. 

Pais, responsáveis e crianças, como vocês estão?  

Todos nós daqui da escola estamos bem e esperamos que todos vocês estejam bem 

também. Continuem usando máscaras quando precisam sair de casa, lave muito bem as mãos 

com água e sabão muitas vezes ao dia, não fiquem muito próximos uns dos outros e lembrem-se 

que este é o momento de ficarmos mais afastados, deixar festas, reuniões e almoços com o 

restante da família para depois. Se vocês estão seguindo tudo direitinho estamos no caminho 

certo para o enfrentamento desta Pandemia. Precisamos nos cuidar muito bem para que tudo 

isso passe logo e confiar que a ciência, através dos pesquisadores logo chegarão a uma vacina 

eficaz para o fim desse período que jamais pensamos vivenciar. 

 

Como das outras vezes, antes de fazer a lição do dia, você aluno ou aluna, deve registrar o 

cabeçalho e enunciado de cada questão identificando o que será feito e no caderno respectivo ao 

componente curricular (matéria). 

 

Segue abaixo modelo de cabeçalho: 

EMEB DEPUTADO FREITAS NOBRE 
DIADEMA, ____ DE ___________DE 2020. 
NOME:_____________________________________ 
PROF(A)._____________________ 5º ano ________ 

 
 

Sigam as orientações do Ministério da Saúde e da OMS para que este triste período seja brevemente 

superado.SE PUDER FIQUE EM CASA E SÓ SAIA SE FOR EXTREMAMENTE NECESSÁRIO USANDOMÁSCARA 

SEMPRE! 

 

PLANO SEMANAL DE ATIVIDADES (08 A 12/06/2020) 

 As propostas aqui lançadas são embasadas nas habilidades propostas na BNCC e têm 

como OBJETIVO GERAL o desenvolvimento da criança emsua amplitude intelectual, cognitiva, 

emocional, psicológica, afetiva, motora, social, entre outras. 

 



SEGUNDA-FEIRA 08/06/2020 

Atividades da Plataforma MindLab 

 

Língua Portuguesa 

 

Objetivos das atividades 1, 2, 3 e 4 

 Ler e interpretar o texto globalmente; 

 Identificar informações explícitas do texto; 

 Refletir sobre as diferenças entre as pessoas e sobre as questões de preconceito; 

 Fazer uso de consulta em vocabulário; 

 Conhecer os elementos que compõem uma notícia; 

 Comparar notícias em diferentes meios de comunicação; 

 Produzir e apresentar uma notícia. 

 

ATIVIDADE 1 

Contextualização: Leia o texto abaixo, escrito por um garoto de onze 

anos: 

 

ERA UMA VEZ UMA SALA DE AULA 

 

Era uma vez uma sala de aula. Lá tem todo tipo de gente: tem a 

Júlia, baixinha e calma (que só fica nervosa quando a chamam de baixinha), tem a Laura, 

um pouco maluca, divertida e engraçada, e tem a Giovana, bem mais alta que eu… 

Tem muita gente. Tem Jonatan, tem Augusto, William e tem até o Gustavo, um 

garoto negro, baixinho e esperto (que, é claro, sou eu). 

Nessa sala tem todo tipo de coisa, só não tem uma coisa: preconceito. Todo mundo 

é diferente, e é isso que é bom. 

A diferença de altura da Júlia para a Giovana, por exemplo, nem importa. As duas 

são amigas. O fato de o William ser negro e o Augusto ser branco também não muda 

nada. Os dois têm até uma coisa em comum: amam jogar “Minecraft”. 

As diferenças só deixam as pessoas mais interessantes, não tem motivo para 

preconceito! 

Sem falar que, por dentro, somos todos iguais, só muda o caráter. As pessoas não 

devem julgar pelas aparências. Todos temos defeitos, mas também temos qualidades. 

 

GUSTAVO GOMES, 11, colunista da “Folhinha” 

 



Fonte do texto: 

https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ideias/2015/

10/1692473-era-uma-vez-uma-sala-de-aula.shtml?cmpid=facefolha 

Fonte da Imagem: 

https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bonito-com-desenhos-animados-de-

mochila_2526264.htm 

 

 

QUESTÕES PARA PENSAR E RESPONDER: 

 

1. Você conheceu através das palavras, a sala de aula do Gustavo. Ela se parece com a sua 

sala de aula? De que forma? 

2. Como o Gustavo se identifica no texto? 

3. Na sala de Gustavo, não tem preconceito. Para exemplificar essa afirmação, ele utiliza dois 

exemplos. Quais são eles? 

4. Você sabe o que é preconceito? Pode dar algum exemplo? 

5. Escreva o nome de 5 amigos ou amigas e suas diferenças (características). 

6. Você concorda com a frase “As pessoas não devem julgar pelas aparências”? Explique o 

porque. 

 

ATIVIDADE 2 

Contextualização: Leia o texto explicativo e o vocabulário abaixo para entender melhor o 

significado de algumas palavras. 

 

Preconceito 

 

O preconceito é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio 

da intolerância. 

Geralmente ele envolve o rechaço à condição social, nacionalidade, orientação sexual, 

etnia, maneira de falar ou de se vestir de um indivíduo ou grupo social. 

O preconceito surge por meio do julgamento nocivo que se faz sobre as diferenças entre 

as pessoas. Esse tipo de atitude é muito prejudicial à sociedade, visto que gera 

desentendimentos, intrigas, ódio, etc. 

 
Juliana Bezerra 

Professora de História 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/preconceito/ 

Vocabulário: 

Razão objetiva = razão que seja racional ou justificável 

https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ideias/2015/10/1692473-era-uma-vez-uma-sala-de-aula.shtml?cmpid=facefolha
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ideias/2015/10/1692473-era-uma-vez-uma-sala-de-aula.shtml?cmpid=facefolha
https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bonito-com-desenhos-animados-de-mochila_2526264.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bonito-com-desenhos-animados-de-mochila_2526264.htm
https://www.todamateria.com.br/preconceito/


Intolerância = falta de entendimento ou incompreensão 

Rechaço = repelir ou repudiar (não aceitar) 

Etnia = que possui mesma origem histórica (exemplos: brasileiros, ciganos, judeus) 

Nocivo = que prejudica 

 

No seu caderno de Língua Portuguesa, responda as questões: 

 

1. Existem vários tipos de preconceitos, você sabe dar alguns exemplos? Escreva pelo 

menos três tipos de preconceitos que infelizmente existem. 

2. Você conhece alguém que já sofreu algum tipo de preconceito? Escreva o que 

aconteceu. 

3. Existe algum ponto positivo numa atitude preconceituosa? Você acha que tem algum 

lado bom em ser preconceituoso? Explique. 

 

ATIVIDADE 3 

Contextualização: Leia o texto explicativo com bastante atenção. 

 

No texto da atividade 1, um garoto, Gustavo de 11 anos, escreveu sobre a turminha 

dele da escola.Nesse texto ele fala das características de cada pessoa da turma, segundo 

ele a turma convive em harmonia e sabemque todos somos diferentes. 

Você é uma criança que acompanha as notícias? Se sim, você está sabendo 

quehoje o mundo está vivendo um momento com muitas manifestações. Milhares de 

pessoas estão saindo às ruas (apesar da pandemia de Covid 19) para se manifestar e 

exigir respeito: a vida, a democracia, a igualdade, enfim... Essas informações estão 

presentes na TV, na Internet, no rádio, nos jornais, assim, hojevamos falar sobre o Gênero 

Textual Notícias. Vamos lá?(O nosso livro didático trata do assunto na página 160) 

 

Notícias e Reportagens  

 Reportagem difere da noticia pelo conteúdo, extensão e profundidade. Enquanto que na 

notícia descreve-se apenas o fato em si e suas consequências, a reportagem procura 

aprofundar o tema, tratando com depoimentos e mais informações sobre o ocorrido. Na 

reportagem pode ser feito o uso do discurso direto ou do discurso indireto (marcado pela 

presença das aspas). A linguagem da reportagem deve ser clara e objetiva para atender ao 

público que lê o jornal, a revista, o site ou suplementos jornalisticos específicos. 



 

Diante do que foi explicado acima, uma característica da linguagemjornalística 
é a veracidade (verdade) em relação aos fatos divulgados,predominando o 

caráter objetivo, claro e direto. 

‘ 

. 

 

Noticia 
Caracteriza-se como uma narrativa técnica, deve ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer 

possibilidades de múltiplas interpretações por parte do leitor/receptor. São elementos constituintes de noticia: 
 

Título auxiliar 
Funciona como um 

complemento do principal, 
acrescentando-lhe algumas 

informações, de modo a 
torná-lo ainda mais atrativo; 

 

 

Manchete ou título 
principal 

Geralmente apresenta-se 
escrito de forma bem 

evidente, para chamar a 
atenção do leitor 

 

Lide (do inglês lead) 
Corresponde ao primeiro 
parágrafo, e normalmente 

resume os traços mais 
importantes do fato, 

relacionando às seguintes 
indagações: 

 
Quem? Onde? O quê? 

Como? Quando? Por quê? 

Ilustração 

Foto que ilustra a matéria 

 

 Corpo da notícia 
Relaciona-se à informação 

propriamente dita, procedendo 

à exposição de uma forma 

mais detalhada no que se 

refere aos acontecimentos  

mencionados 



 QUESTÕES PARA PENSAR E RESPONDER: 

1. Você achaque é importante se manter informado sobre o que acontece ao redor do 

mundo? 

2. Como você acha que os jornais selecionam o que vão noticiar? 

3. Em sua opinião, os jornais impressos, os digitais, os telejornais e os jornais veiculados 

em rádios transmitem as notícias com o mesmo nível de detalhamento? 

4.No jornal da página anterior, que é o nosso exemplo, qual é o título auxiliar da notícia? 

5. Na estrutura de jornal apresentada na página anterior, aparece uma ilustração (foto). 

Onde está localizada a legenda dessa ilustração? 

6. Escolha uma notícia atual e faça no seu caderno (ou se preferi pode usar uma folha de 

sulfite e depois colocar no caderno)uma notícia contendo a estrutura acima. 

 

ATIVIDADE 4 

Contextualização: As tirinhasgeralmenteestão presentes nos jornais, além de divertir 

geralmente apresenta uma crítica: 

Leiaa tirinha abaixo e responda as questões: 

 

 

1 – Na tirinha que você leu, o personagem Armandinho conversa com seu pai sobre o 
Preconceito. O pai do menino compara o preconceito à: 
(a) uma lesma 
(b) um sofrimento 
(c) uma doença 
(d) um desvio de caráter 
 
2 – Como o Preconceito pode ser transmitido? 
(a) por um vírus 
(b) por uma bactéria 
(c) pelos inimigos 
(d) pelos pais, amigos da escola e até pela TV. 
 
3 – O pai de Armandinho explica ao filho que Preconceito tem cura, que pode ser tratado com: 
(a) remédios 
(b) educação 
(c) atividade física 
(d) alimentação 

 



MATEMÁTICA 

 

Na disciplina de português, vocês conheceram uma turminha muito legal e que lembra muito 

a nossa turma na escola, porque é formada por pessoas com diferentes características e gostos. 

Sabemos que essas diferenças faz com que aprendamos muito um com o outro, mas para que 

isso aconteça é necessário haver muito respeito e valorizar a cultura e as experiências de cada 

um.  

Na matemática também encontramos muitas diferenças, porque cada aluno tem suas 

preferências e isso é incrível porque um pode ajudar o outro e assim todos os amigos saberão 

tudo de matemática. Vamos ver? 

 

ATIVIDADE 1 

Eu sou a Júlia! Eu adoro fazer continhas e viajar no universo da 

matemática. Mas as atividades que eu mais gosto são aquelas que 

podemos compreender o tamanho e o valor das coisas e dos objetos. É 

muito legal conhecermos as unidades de medidas, fazermos as 

transformações, identificar os instrumentos certos para medir as coisas e 

desenvolver uma noção para poder estimar as medidas no dia a dia. Por 

exemplo, eu sou bem baixinha, tenho 1,10 m então meu corpo eu uso 

como referência de medida. Esses dias eu parei perto de um armário da 

minha mãe e vi que ele era maior do que eu, portanto conclui que o 

armário tem mais de 1 metro de altura e descobri isso sem precisar fazer nenhum cálculo, só 

usando o meu próprio corpo. Além disso, quando eu crescer eu quero ser confeiteira e vou 

precisar entender muito das unidades de medida para não errar as receitas “ 1 litro de leite, 200 

gramas de manteiga, 1 quilo de farinha, usar uma forma com 25 centímetros, usar o forno por 

40 minutos e por aí vai”.... Também vou precisar calcular o preço dos ingredientes e muitas 

vezes o troco. Sem dúvidas Grandezas e Medidas é o conteúdo mais apaixonante em 

matemática!  

Fonte da imagem: https://br.freepik.com/vetores-premium/mulher-gorda-de-desenhos-animados_2259656.htm 

 

 

Registre em seu caderno de matemática e responda: 

1) Preencha os espaços com as unidades de medidaslitro, quilômetro, quilo e mililitro. 

Ana precisa fazer compras. De sua casa até o mercado são 3 _________. Ela precisa 

comprar 1_____ de amaciante, 5 ______ de arroz e uma lata de refrigerante com 350 

______. 

 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/mulher-gorda-de-desenhos-animados_2259656.htm


2) A balança está equilibrada. Qual é o peso da melancia? 

 
 

3) Dois garotos, um pesa 35 kg e o outro 39 kg, equilibram 3 irmãos em uma gangorra. Um 

dos irmãos pesa 30 kg e os outros dois são gêmeos e tem pesos iguais. Quanto pesa cada 

um dos gêmeos? 

 

 

ATIVIDADE 2 

  

Eu sou o Gustavo! Eu adoro todos os desafios de matemática, aqueles que 

faz a gente pensar muito! Minha professora disse que isso é muito bom 

porque eu desenvolvo meu raciocínio lógico e fico cada vez mais inteligente. 

Vou lançar para vocês um dos desafios que eu mais gosto, o nome dele é o 

lenço da vovó. Ele vai trabalhar conhecimentos de Geometria. Vamos lá!!!! 

Fonte da Imagem:https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bonito-com-desenhos-

animados-de-mochila_2526264.htm 

 

Em seu caderno de matemática, registre o exercício e responda. 

 

 

LENÇO DA VOVÓ 

Vovó fez um xale com este desenho. Gustavo diz que é lindo porque tem muitos triângulos. 

De acordo com você, quantos triângulos podemser vistos neste projeto? Desenhe-os com 

precisão para que você possa veja facilmente como você os contou 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bonito-com-desenhos-animados-de-mochila_2526264.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bonito-com-desenhos-animados-de-mochila_2526264.htm


 

 

Podemos dizer que o Lenço da Vovó é um exemplo de polígono? Por que? 

 

Atenção: Para relembrarmos o que é polígono, consulte o livro Buriti Mais Matemática na 

página 81. 

Solicitamos que se faça os exercícios 1 e 2 da página 81, exercício 4 da página 82. 

 

ATIVIDADE 3 

 

Eu sou a Giovana! Diferente dos meus amigos, o que eu mais gosto na 

matemática é organizar os dados e compreender com facilidade os dados 

numéricos sobre qualquer assunto. Por isso eu adoro todas as atividades 

com gráficos e tabelas, porque eu entendo com facilidade as informações 

apresentadas. Para demonstrar para vocês o quanto esse conteúdo é 

importante em matemática, vou dar um exemplo: Aqui na escola tivemos 

um campeonato de xadrez que foi muito legal! Através do gráfico foi muito 

fácil identificar o nível dos participantes. Para deixar tudo bem organizado, 

podemos transportar as informações do gráfico para a tabela, assim 

teremos duas formas de leitura desses dados. Vamos lá! 

Fonte da Imagem: http://tudojuntinhoaqui.blogspot.com/2015/09/treco-treco.html 

 

Em seu caderno de matemática registre as questões e responda.  

Segue o gráfico dos alunos inscritos: 

 

http://tudojuntinhoaqui.blogspot.com/2015/09/treco-treco.html


 

 Responda: 

a. Em qual das classes estão inscritas mais meninas? 

b. Em qual das classes estão inscritas mais meninos? 

c. Quantos alunos estão inscritos como iniciantes? 

d. Complete a tabela: 

 

 

Atenção:Para ampliarmos nossos conhecimentos, solicitamos que se faça o exercício 2 

da página 69 do livro Buriti Mais Matemática. 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

 

Eu sou a Laura! E eu acho muito legal quando fazemos cálculos sem precisar 

usar o papel e a caneta, fazemos os cálculos de cabeça. Para isso é preciso 

criar estratégias de cálculo e fazer as atividades que a professora passa todos 

os dias na escola para estimular o nosso cérebro e ele ficar cada vez mais 

rápido. Certo dia, pediram para eu calcular 2.400 + 1.900 sabe como eu fiz? 

 



Primeiro eu arredondei os valores para 2.000 + 1.000 = 3.000 Depois adicionei 400 + 900 = 

1.300. Assim ficou fácil, pois era só somar 3.000 + 1.300 = 4.300. Adoro elaborar 

estratégias de cálculo mental! Vamos experimentar? 

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/803540758494742510/ 

 

Registre em seu caderno de matemática e responda: 

 

1) Veja como Laura calculou mentalmente o resultado de uma subtração: 

Primeiro subtrai 3.000 de um número. Depois, subtraí 400 do resultado. Então, 

subtrai 300, encontrando como resultado 1.700. 

 

Você sabe dizer qual foi a subtração feita por Laura? 

 

2) Calcule mentalmente: 

a) 35 + 20 =  

b) 6 + 4 =  

c) 217 + 110 = 

d) 63 + 42 = 

e)240 + 190 =  

 

Atenção:Para ampliarmos nossos conhecimentos, solicitamos que se faça os exercícios 

1,2 e 3 da página 48 do livro o livro Buriti Mais Matemática. 

 

 

Objetivos:  

 Desenvolver noções sobre constelações;      .  

 Identificar algumas constelações através da observação de imagens e leitura; 

Contextualização: Os corpos celestes e seus mistérios!Entender os mistérios do universo 

sempre fez parte da curiosidade das pessoas. Desde os tempos antigos os povos já admiravam a 

beleza do céu. Vamos ler um pouco sobre esse mistério que chamamos de Universo! 

 

A TERRA E O UNIVERSO 

Há noites em que o céu está repleto de pontinhos luminosos. Esses pontinhos luminosos 

são astros ou corpos celestes. 

Esses astros são as estrelas, os planetas, os satélites, os cometas e os asteroides. 

CIÊNCIAS 

https://br.pinterest.com/pin/803540758494742510/


As estrelas possuem brilho e luz própria.Algumas estrelas parecemestar juntas formando 

figuras ou desenhos. Por isso recebem nomes próprios. São as constelações. 

Os planetas, os satélites, os cometas e os asteroides não possuem luz própria. 

Os únicos corpos celestes que possuem luz própria são as estrelas. Os outros refletem a luz 

que vem delas. . 

A luz das estrelas não atravessa os outros corpos celestes. As estrelas são astros luminosos 

e os outros corpos celestes são iluminados. 

O Sol é uma estrela. A Terra e os outros planetas são iluminados por ele. 

A maioria dos corpos celestes, não são visíveis por nós.  Vemos apenas a luz de alguns 

deles. Com exceção da Lua, os astros ficam distantes da Terra. 

Todos os corpos celestes, visíveis ou não, formam um imenso conjunto chamado Universo. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/64478887162847

9963/ 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS! 

Observando o céu, as nuvens, as estrelas e a lua podem ser vistas no céu, sem 

instrumentos especiais, mas, se usarmos um telescópio ou luneta, muitos outros corpos celestes 

poderão ser vistos. Tudo o que vemos no espaço é chamado de astro. 

 A Terra, a lua e o sol são exemplos de astros. Há astros que produzem luz e são brilhantes. 

Eles são chamados de estrelas. A estrela mais próxima da Terra é o sol e por isso sua luz parece 

tão intensa. As outras estrelas estão muito distantes do nosso planeta. A terra, assim como a lua, 

não tem luz própria. Elas são iluminadas pelo sol. 

 

Fonte: http://meme.yahoo.com/amandytta/p/bnTqKwe/ 

 

Em nosso livro de Ciências, no capítulo 04, a partir da página 144, temos os estudos 

sobre “O ser Humano e o Universo” – Vamos ler e estuda-lo em nossas aulas! Lá, você 

encontra muitas informações e imagens que auxiliarão no entendimento do assunto. 

Vamos lá!  

https://br.pinterest.com/pin/644788871628479963/
https://br.pinterest.com/pin/644788871628479963/
http://meme.yahoo.com/amandytta/p/bnTqKwe/


ATIVIDADE nº 1. 

 COPIE AS QUESTÕES E RESPONDA EM SEU CADERNO. (Você pode e deve, se 

desejar, recorrer ao seu livro de Ciências). 

1. O que são estrelas? 

2. Por que elas aparecem à noite? 

3. Por que o sol parece tão grande em relação às outras estrelas que vemos no céu? 

4. Como você diferencia astros luminosos dos corpos celestes iluminados? 

 

 

ATIVIDADE nº 2 

As constelações: desenhos do firmamento 

 

  Observe a ilustração acima; Copie as perguntas e as responda em seu caderno de 

Ciências: 

1. Você já viu uma constelação? 

2. De primeira vista, o que essa imagemacima representa? 

3. Você sabe o que é uma constelação? 

4. Que desenhos as constelações formam?        

5. Como observá-las no céu? 

http://www.guia.heu.nom.br/constelacoes.htm 

http://www.guia.heu.nom.br/constelacoes.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001995/0000025805.gif


Você já reparou que, no céu, algumas estrelas parecem estar mais próximas umas das 

outras? Para facilitar a localização de astros no céu e para homenagear deuses, os povos antigos 

as agrupavam com linhas imaginárias, como na brincadeira de ligar pontos, e imaginavam 

diferentes figuras, como animais, pessoas e objetos. 

Esses agrupamentos de estrelas aparentemente próximas são as constelações. Atualmente 

o céu todo é dividido oficialmente em 88 constelações diferentes. Muitas não podemos ver por 

estar no hemisfério norte. 

 

CONHEÇA UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DAS CONSTELAÇÕES. 

 Praticamente todos os povos da Terra deram nomes e inventaram histórias sobre as 

estrelas. Às vezes essas lendas falavam sobre grupos de estrelas que recordavam algo familiar. 

Pessoas de diferentes lugares, que viveram em diferentes épocas, muitas vezes escolhiam um 

mesmo grupo de estrelas para contar uma história, sua própria história. 

 Assim surgiram às constelações. Mais que um mero depositório de lendas, as figuras no 

céu ajudavam os povos antigos em suas atividades agrícolas e náuticas. As constelações mais 

antigas que se tem notícia foram criadas pelos babilônicos, povos que habitavam a Mesopotâmia, 

região entre os rios Tigre e Eufrates (hoje Iraque). 

 Havia dois sistemas, o zodiacal, relacionado à agricultura, e o equatorial, ligado à 

navegação. Para determinar o início das estações (e a melhor época do ano para o plantio e a 

colheita) eram utilizadas as constelações do sistema zodiacal. Os nomes das constelações eram 

associados à mitologia de cada civilização. Era um modo eficiente de transmitir as descrições do 

céu de geração em geração – mas também uma série de superstições usadas para explicar tudo 

àquilo que não se conseguia entender racionalmente. 

Fonte: http://www.zenite.nu/ 

 

Na próxima semana, daremos continuidade ao assunto “O ser humano e o Universo” 

para juntos descobrirmos e aprendermos seus mistérios e curiosidades!  

 

                                                        HISTÓRIA                                 

 

Objetivos: 

 Conhecer o modo de vida da comunidade quilombola Ivaporunduva. 

 Reconhecer que territórios de comunidades remanescentes de quilombos são importantes 

para preservar a cultura e as tradições desses povos. 

 

Contextualização:Assim como os primeiros grupos humanos precisaram organizar e dividir 

o trabalho, outras comunidades, em diferentes momentos da História, também se organizaram 

http://www.zenite.nu/


para garantir a sobrevivência e a segurança de todos. Ivaporunduva tornou-se a primeira 

comunidade quilombola do estado a conseguir a propriedade definitiva de suas terras, passando 

a ter direitos e amparos legais que preveem defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro 

e a obrigação do poder público em promovê-lo e protegê-lo. Conheça um pouco mais sobre estas 

organizações através da comunidade quilombola Ivaporunduva. 

 

                                                     ATIVIDADE 

1-Leia o texto “Agricultura na comunidade quilombola Ivaporunduva” na página 22 do seu 

livro de História Buriti Mais. Após a leitura do texto escreva em seu caderno somente as 

alternativas verdadeiras. 

 

A- (  ) As populações quilombolas são remanescentes dos povoamentos criados por colonos 

no período da escravidão. 

B-(  ) A comunidade Ivoporunduva representa a importância da resistência à exploração da 

escravidão. 

C-(  )No vale do Ribeira, muitos quilombos surgiram durante o ciclo de exploração de 

pedras, no século XVIII. 

D-(  ) Com o esgotamento do minério, muitas pessoas que trabalhavam no garimpo ficaram 

sem local fixo e, com o tempo formaram comunidades, tornando-se trabalhadores rurais 

autônomos e dedicando –se ao cultivo do arroz e outras culturas de subsistência. 

E-(  ) A atividade de produção da agricultura para o próprio consumo eram organizadas 

pelos donos das terras, que dividiam as tarefas relacionadas ao cultivo, à produção artesanal e a 

comercialização dos produtos. 

F-( ) Os membros da comunidade buscam preservar a cultura afro-brasileira e suas práticas 

cotidianas que são transmitidas para as novas gerações, especialmente por meio da tradição oral. 

2- Em seu livro didático, realize as atividades 1 e 2 da página 23. 

3- Faça uma pesquisa sobre a importância da mulher no quilombo de Ivaporunduva. 

4- Responda em seu caderno:  

 Qual é a principal fonte de renda no quilombo de Ivaporunduva nos dias atuais? 

 

GEOGRAFIA 

 

Objetivos: 

 Identificar as características das cidades. 

 Conhecer a origem de algumas cidades brasileiras, considerando dimensões históricas e 

espaciais. 

 Reconhecer transformações ocorridas nas paisagens das cidades. 



 Contextualização: 

           Nesta semana, continuaremos a estudar a Unidade 2- “A urbanização brasileira” em 

nosso livro Buriti Mais Geografia. 

Vamos relembrar o que você estudou?  

Vimos que a palavra urbanização está muito relacionada ao processo de desenvolvimento 

de uma cidade, levando em conta suas características econômicas, históricas e sociais. Como 

por exemplo, o desenvolvimento da Cidade de Diadema.  

 

As cidades e suas funções 

O surgimento de muitas cidades estão relacionadas há algumas características que estão 

diretamente ligada a sua função, que geralmente corresponde a sua principal atividade 

econômica. Isto quer, que a principal fonte de geração de emprego e renda para a população.    

Leia as páginas 58 e 59 do nosso livro de Geografia para compreender um pouco mais a 

função de uma cidade. 

Atenção! 
Para realizar a atividade abaixo, utilize o livro Buriti Mais Geografia para consulta. 

 

ATIVIDADE 

1. De acordo com a leitura das páginas 51-57, em seu caderno,explique: Qual a 

diferença entre a cidade de origem planejada e a cidade de origem espontânea: 

2. Segundo o texto, dê três exemplos em seu caderno de cidades brasileiras que 

surgiram de origem espontânea: 

3. Três exemplos de cidades brasileiras que surgiram de origem planejada: 

4. Para qual objetivo foi planejada e construída a cidade de Brasília?  

 

 

 

 

ARTES 

 

Recado para os alunos e familiares 

 Na sexta-feira, dia 29 de maio de 2020, a escola entregou às famílias a cesta básica 

juntamente com o kit de material escolar. Pedimos para os alunos que usem o caderno de arte 

apenas para as atividades solicitadas pelas professoras de arte. Não arranquem folhas ou usem 

para brincar. Assim como todo o material recebido, o caderno de arte é de uso estritamente 

escolar. Assim que voltarmos desse período de isolamento social, os alunos deverão levar, para a 

escola, as atividades feitas anteriormente no sulfite e o caderno de arte. Os demais materiais 



como cola, tesoura, régua, lápis e giz de cor deverão ser usados com carinho e cuidado, pois os 

materiais são disponibilizados uma vez por ano. Ao voltarmos, por questão de higiene e devido à 

pandemia, será importante que cada um tenha o seu material para evitarmos que os alunos 

peguem material emprestado dos colegas, portanto é necessário preservar e cuidar do material 

escolar.  Não se esqueçam de colocar nome na capa do caderno de arte e em todos os outros 

materiais.  

 

Tema: Cores complementares. 

Objetivo: Conhecer e experimentar as cores complementares. 

 A atividade de hoje será sobre as cores complementares novamente, mas o desenho 

será pintado de outra forma.  

 Revisão das cores complementares: as cores complementares estão em posição 

oposta no círculo cromático. Se de um lado temos o verde, do outro temos o vermelho. Então, a 

cor complementar do verde é o vermelho.  A cor complementar do azul é o laranja. A cor 

complementar do amarelo é o roxo.  

 

Atividade no caderno de arte 

 Faça uma linha distante 2 cm da borda superior da folha. Neste local, coloque o tema 

do desenho: Cores complementares 2. 

 Divida a folha ao meio. Você pode dobrar a folha do caderno ao meio, passar a mão 

sobre a parte que foi dobrada e abrir a folha. O centro da sua folha ficará marcada, então, passe 

um traço sobre essa marca.  

 Deixe o caderno na vertical (em pé) com o arame para cima. Faça um desenho simples 

em um dos lados. Faça o mesmo desenho na outra parte da folha. Veja o exemplo abaixo:  

 

 

 

 



 

Acervo pessoal 

 

 

 Pinte o primeiro desenho usando o vermelho, verde, azul, laranja, amarelo e roxo. Veja 

o exemplo acima:  

 

 Assim que o seu desenho estiver pronto, comece a pintar o segundo desenho da 

seguinte forma: onde estiver pintado em vermelho, pinte de verde no segundo desenho. Onde 

estiver pintado de roxo no primeiro desenho, pinte de amarelo no segundo desenho. Onde estiver 

pintado de laranja no primeiro desenho, pinte de azul no segundo desenho e assim por diante.  

Verde e Vermelho                    Laranja e azul                        Roxo e amarelo 

 

 

 

 

 
Acervo pessoal 

 



 No primeiro desenho, uma das flores era 

vermelha com o miolo amarelo, então, no segundo 

desenho, esta mesma flor foi pintada de verde e o miolo 

de roxo. As folhas, que eram verdes no primeiro 

desenho, foram pintadas de vermelho no segundo 

desenho. O azul do fundo ficou laranja no segundo 

desenho.  Veja abaixo o desenho pronto:  

 

 Não se esqueça de que as ilustrações dessa 

atividade são apenas exemplos para que você entenda 

como é para fazer. Crie o seu desenho, use a sua 

criatividade.    

 
                                                                                         Acervo pessoal 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objetivo: Identificar possibilidades e limites do próprio corpo, desenvolver habilidades  

motoras de locomoção como salto e capacidades físicas como flexibilidade, força é 

equilíbrio.  

 

Contextualização: Dando continuidadeàs atividades sobre ginástica geral, conhecida  

como ginástica para todos reúne práticas corporais que tem como elemento organizador a  

exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o  

compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Começaremos pelo simples e 

ampliarem as possibilidades a cada semana. Na aula passada aprenderemos as posições 

básicas da ginástica. Hoje daremos início ao aprendizado dos saltos básicos da ginástica, que 

tem base nas posições aprendidas. 

 

Materiais utilizados: não utilizaremos materiais externos, somente o próprio corpo. 

 

Atividade: Salte, é na fase aérea  ou seja no ponto mais alto do salto, execute as posições.  

Lembre-se: antes das aulas de ginástica faça os alongamentos do plano semanal (25 a 

29.05) 

Peça ajuda a algum adulto se necessários, afaste moveis e objetos para não se machucar! 



1. Faça um salto estendido:  Pule tão alto quanto possível. Mantenha o corpo reto e 

impulsione os braços para cima 

2. Faça um salto grupado. Pule tão alto quanto possível. Mantenha o corpo reto e 

impulsione os braços para cima. No ápice do salto, toque os joelhos no peito e mantenha essa 

posição. À medida em que a gravidade começa a trazê-lo de volta para baixo, chute as pernas 

novamente para baixo antes de tocar na superfície. 

 

 

3. Avance para o salto afastado. Pule 

e impulsione as pernas diretamente para baixo do 

corpo. À medida em que você chega ao ápice do 

salto, chute para frente e para fora, formando um V 

com as pernas. Flexione as costas e leve as mãos 

rumo aos dedos dos pés. Quando a gravidade 

começar a trazer o seu corpo de volta, traga as 

pernas juntamente para baixo e force as mãos para 

os lados. 

 

4.Faça o salto carpado. Pulee impulsione as pernas 

para baixo e os braços para frente. À medida em que você 

chega ao ápice do salto, os braços deverão estar sobre a 

cabeça e apontados para o céu. Traga as mãos para 

frente enquanto as pernas se mantêm à frente do corpo. 

Tente tocar os dedos dos pés, mantendo-as esticadas. As 

pernas voltarão para baixo e os braços serão colocados 

para o lado na aterrissagem.       

 Tente, aproveite e experimente! 

Fonte: https://pt.wikihow.com/Fazer-Movimentos-de-Gin%C3%A1stica 

https://pt.wikihow.com/Fazer-Movimentos-de-Gin%C3%A1stica

