
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

Alunos, pais ou responsáveis: 

Esta semana os alunos do quinto ano realizarão atividades com a temática: 

“Organizações do corpo humano: Níveis de organização (células – tecidos – órgãos – sistemas)”. 

As atividades indicadas precisam ser copiadas no caderno as demais são para leitura e consulta 

caso necessite. Não é necessário que sejam feitas todas de uma vez, crie uma rotina de 

atividades durante a semana toda. 

 Pedimos que possibilitem que a criança realize as atividades de forma autônoma, 

auxiliando-a em suas dúvidas e fazendo-a refletir sobre os possíveis erros que possam surgir. 

A PARTIR DE UMA ORIENTAÇÃO A PARTIR DESSA SEMANA REDUZIMOS O NÚMERO 

DE ATIVIDADES ENVIADAS A VOCÊS PARA FACILITAR A REALIZAÇÃO E REDUZIR O NÚMERO DE 

FOLHAS, OUTRA MUDANÇA SERÁ A VOLTA DO GABARITO PARA AS ATIVIDADES. ESPERAMOS 

QUE ESSAS AÇÕES AJUDEM A TODOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.  

PEDIMOS AOS ALUNOS QUE TODA VEZ QUE FIZEREM UMA ATIVIDADE E TIVEREM 

UMA DÚVIDA ANOTEM EM SEU CADERNO, POIS QUANDO RETORNARMOS VAMOS RETOMAR 

AS ATIVIDADES E AJUDAR COM AS DÚVIDAS 

  

Professores do 5°ano. 

   

 Durante as próximas semanas as nossas atividades serão sobre o CORPO HUMANO, essa 
semana o foco dos estudos será “Níveis de organização (células – tecidos – órgãos – sistemas)”, 
onde vamos entende como nosso corpo é organizado e a função de cada uma dessas partes para 
o bom funcionamento. E a cada semana iremos trabalhar outras partes e funções do nosso 
corpo. 
 Lembre-se qualquer dúvida que você tiver anote em seu caderno para que quando a 
gente voltar a se encontrar possamos esclarecer as duvidas e aprender ainda mais. 

 

 
Atividades 

 

Leitura: Toda semana teremos a sugestão de um livro, para que as crianças continuem 

exercitando a leitura. Basta clicar nesse link aqui embaixo e ler. Vocês também podem ler livros 

ou revistas que tenham em casa. O importante e não deixar de exercitar o nosso cérebro com a 

leitura. 

 

A leitura dessa semana está aqui              “Pode ser” 

Basta copiar esse site em azul, nessa barrinha. 

  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/pode-ser/ 

 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/pode-ser/


MATEMÁTICA  

Objetivo: Interpretar e solucionar situações problema envolvendo o tema corpo humano, ler e 

escrever numerais até trilhões e realizar cálculos utilizando as quatro operações fundamentais. 

            Copie e resolva os problemas em seu caderno 

1. É muito difícil precisar o número de células que nascem e morrem em nosso organismo 

a cada dia, mas calcula-se que o corpo de um adulto produza 300 milhões de células por 

minuto. Com base nesta informação, em três minutos quantos milhões de células serão 

produzidas pelo corpo humano? 

 

2. As células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos 

seres vivos. O corpo humano adulto é formado por mais de 70   trilhões de células 

(70.000.000.000.000) 

Escreva como lemos os numerais abaixo. 

 145.000.000.000.000-________________________________________ 

 434.454.123.128.345-________________________________________ 

 123.234.876.675.670-________________________________________ 

 

3. O esqueleto humano de um adulto apresenta 206 ossos, uma quantidade menor do que 

aquela encontrada em crianças. Essa redução ocorre pelo fato de que, quando a criança 

nasce, muitos ossos estão separados, fundindo-se durante o desenvolvimento da 

pessoa. Considerando esta informação quantos ossos encontraremos em 9 pessoas 

adultas? 

 

4. Antônio fez uma cirurgia para retirada de apêndice em abril de 1975. Naquela época 

ele tinha 15 anos. Quantos anos Antônio tem hoje? 

 

 

5. Arme e efetue: 

a) 123.453.675 - 453.879 = 

b) 56.675 X 34 = 

c) 134.765 - 48.200 = 

d) 3.423 : 7 =  

 

CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

Durante as próximas semanas, falaremos sobre uma das “máquinas” mais incríveis... O 
corpo humano. Como é um assunto cheio de curiosidades e conhecimentos, hoje vamos 
começar pela menor parte de um corpo... As células e compreender como juntas elas 
compõem o fantástico corpo humano! 
 

           Atividade 1: Escreva o texto abaixo em seu caderno: 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/quimica-celula.htm


Partes do Corpo Humano 

Nosso corpo é muito complexo e completo, é com ele que realizamos as mais variadas 

atividades, desde as mais simples como andar, respirar, como as mais difíceis, nossa existência 

está diretamente ligada ao bom funcionamento dele. Mas para que isso aconteça é necessário 

que toda uma estrutura funcione como um time é o que fazem as células, os tecidos, os órgãos 

e sistemas do nosso organismo. 

As células 
As CÉLULAS são as menores partes vivas do nosso corpo, possuímos mais de 10 trilhões de 

células e cada uma tem uma função em nosso organismo. São as funções que determinam as 

características de cada célula, elas são tão pequenas só podem ser vistas através de 

microscópios.  

 
Imagem de células de uma planta – Domínio Público 

Os Tecidos 
Um grupo de células que fazem as mesmas coisas formam o que chamamos de TECIDO, nosso 
corpo é formado por vários tipos de tecidos diferentes como, por exemplo, os tecidos 
musculares (presentes nos músculos do corpo), tecidos nervosos (compõe nossos nervos), os 
tecidos sanguíneos, etc...  

 
 Imagem de um tecido muscular feita em um microscópio – Domínio Público 

Os órgãos  
Já os tecidos juntos formam os ÓRGÃOS como o cérebro, a pele, o coração que, por exemplo, é 
formado principalmente por tecido muscular, que controla suas batidas e bombeia o sangue o 



fazendo circular pelo corpo, logo, podemos dizer que o coração é um músculo, já que ele é formado 
por tecidos e células musculares. 
 

 
Desenho da parte interna de um coração – Domínio Público 

 
Os Sistemas 
E por fim, quando um grupo de órgãos realiza uma mesma função, chamamos de SISTEMA, abaixo 
segue a lista de todos os sistemas que temos em nosso corpo: 
1. Sistema Circulatório 
2. Sistema Respiratório 
3. Sistema Digestório 
4. Sistema Nervoso 
5. Sistema Excretor 
6. Sistema Linfático 
7. Sistema Endócrino 
8. Sistema Imunológico 
9. Sistema Esquelético 
10. Sistema Muscular 
11. Sistema Reprodutor 

 
Nas próximas aulas, estudaremos as características principais de cada um desses sistemas, 

embora muitos só pelo nome já dá para saber o que fazem! 
 

Atividade 2: Faça em seu caderno um desenho que represente cada um dos níveis do corpo 
humano que estudamos hoje, desenhe como você acha que eles são! Mãos à obra! 
 

    CÉLULAS              TECIDOS                ÓRGÃOS                    SISTEMAS 
             
             
             
  
 
Atividade 3: Leia o texto informativo abaixo para alguém de sua família: 
 

Leonardo da Vinci e o estudo do corpo humano 
 

O estudo do corpo humano, não é uma novidade em nossa História, o famoso pintor italiano 
Leonardo da Vinci, durante 15 anos de sua vida (de 1498 a 1513), estudou e desenhou órgãos e 
partes do corpo humano, inclusive sua obra “Homem de Vitruviano” é tida como a 



caracterização da perfeição do corpo humano, já que foi feita com base em cálculos 
matemáticos de um arquiteto romano chamado Vitrúvio. 

 

 
Homem de Vitruviano - Desenho de Leonardo da Vinci - 1492 – Domínio Público 

 

 
Braço e Crânio Estudo de anatomia de Leonardo da Vinci – 1489 e 1510 – Domínio Público 

 
 

                                                                                     SE QUISER SABER MAIS ACESSE: 
 

www.drawingsofleonardo.org  
 

www.megacurioso.com.br/artes/39837-15-desenhos-inspiradores-de-leonardo-da-vinci.htm 
www.escolakids.uol.com.br/ciencias/corpo-humano.htm 

 

Textos: Prof. 
Itamar 

http://www.drawingsofleonardo.org/
http://www.megacurioso.com.br/artes/39837-15-desenhos-inspiradores-de-leonardo-da-vinci.htm
http://www.escolakids.uol.com.br/ciencias/corpo-humano.htm


PORTUGUÊS 
 
Objetivo: Ler e interpretar um texto de outra disciplina, fazer uso de pronomes possesivos 
entender e aplicar regras ortográficas 

            Para responder as questões, utilize o texto “PARTES DO CORPO HUMANO” de ciências 

que você copiou em seu caderno. Copie e responda as questões em seu caderno. 

1) Quais estruturas precisam estar funcionando bem para termos um corpo saudável? 

2) Qual a menor parte viva do nosso corpo? 

3) Quantas células um ser humano possui? E como podemos enxergá-la? 

4) O que são tecidos? 

5) Cite três tipos de tecidos? 

6) Qual o nome do Tecido responsável na formação do cérebro, pele e coração? 

7) Como chamamos um grupo de órgãos que realiza uma mesma função? 

8) Como se formam os órgãos? 

9) E para você, quais cuidados devemos ter com nosso corpo para termos uma vida 

saudável? (10 linhas) 

 

 Gramática 

Pronomes Possessivos: indicam ideia de posse em relação às pessoas gramaticais. 

Conheça os Pronomes Possessivos abaixo: 

Pessoas Gramaticais          Singular          Plural            Pronomes Possessivos 

1º PESSOA                             EU                   NÓS               MEU(S), MINHA(S), NOSSO(S), NOSSA(S) 

2º PESSOA                             TU                   VÓS               TEU(S), TUA(S), VOSSO(S), VOSSA(S) 

3º PESSOA                             ele, ela            eles, elas      SEU(S), SUA(S) 

ATIVIDADES 

1. Complete as frases com os pronomes possessivos relacionados às pessoas 

gramaticais destacadas: 

a) EU sonhei com ______ presente.  Você sonhou com o______? 

b) Elas viajaram com_______pais. Nós viajamos com os __________. 

c) EU te dou_________figurinhas. TU me dás as ________. 

 

2. Escreva uma frase sobre seus amigos, usando pronomes possessivos: 

 

 Ortografia  

1. Leia as palavras abaixo: 

EXTINTOR     REFLEXO     XÍCARA     TEXTUAL     AXILA     EXÓTICO     EXPECTATIVA      EXEMPLO             

EXATO     MEXILHÃO     CIRCUNFLEXO     AMEIXA 

 Organize em seu caderno, um quadro com as palavras de acordo como som da letra X: 

SOM CH                  SOM S                    SOM Z                  SOM CS 

A LETRA X REPRESENTA DIFERENTES SONS: CH - XÍCARA, S - EXPLICAR, Z - EXATO, CS - TÁXI 



ARTE 

OLÁ QUERIDOS ESTUDANTES NA AULA PASSADA UTILIZAMOS DOIS OBJETOS SIMPLES PARA 

DESENVOLVER UMA APRESENTAÇÃO CÊNICA E VOCÊ ACREDITA QUE É POSSIVEL DESENVOLVER 

UMA APRESENTAÇÃO USANDO SOMENTE AS NOSSAS SOMBRAS? 

TEATRO DE SOMBRAS 

 É UMA ARTE MUITO ANTIGA DE CONTAR HISTÓRIAS E DE ENTRETENIMENTO QUE 

UTILIZA O CORPO E BONECOS PROJETANDO A SOMBRA. ESTA TÉCNICA É MUITO USADA NO 

SUDESTE DA ÁSIA.   

 EXISTE UMA LENDA CHINESA QUE DIZ QUE NO ANO 121 O IMPERADOR WU TI 

DESESPERADO COM A MORTE DE SUA BAILARINA FAVORITA, TERIA ORDENADO AO MAGO DA 

CORTE QUE A TROUXESSE DE VOLTA. 

 O MAGO USOU A SUA IMAGINAÇÃO E COM A PELE DE UM PEIXE MACIA E 

TRANSPARENTE CONFECCIONOU A SOMBRA DE UMA BAILARIA, ORDENOU QUE NO JARDIM DO 

PALÁCIO, FOSSE ARMADA UMA CORTINA BRANCA E CONTRA A LUZ DO SOL E AO SOM DE UMA 

FLAUTA FEZ SURGIR A SOMBRA DA BAILARINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 1 

1- LER O TEXTO. 
2- OBSERVAR AS IMAGENS DE SUGESTÕES DE SOMBRAS COM O CORPO. 
3- DE PREFERENCIA A NOITE APROXIMAR-SE DE UMA PAREDE BRINCAR E EXPERIMENTAR 

EM FAZER AS SOMBRAS. 
4- VOCÊ PODERÁ CRIAR NOVAS SOMBRAS TAMBÉM, POR EXEMPLO, UMA BORBOLETA, 

GIRAFA OU UM JACARÉ. 
5- CRIE ALGUMAS FALAS, HISTÓRIAS E ENSAIE UMA APRESENTAÇÃO COM AS SOMBRAS. 
6- APRESENTE PARA ALGUÉM OU ASSISTA À APRESENTAÇÃO UTILIZANDO AS SOMBRAS. 

 
ATIVIDADE 2 
 

1- COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. SULFITE OU CADERNO DE ARTE. 
2- COM LÁPIS OU LAPISEIRA SIMPLES DESENHE E ESCREVA COMO FOI A SUA EXPERIÊNCIA 

COM O TEATRO DE SOMBRAS E A HISTÓRIA QUE APRESENTOU. 

3- CONTORNAR, COLORIR E NÃO SE ESQUECER DE GUARDAR AS ATIVIDADES PARA 

QUANDO RETORNARMOS AS AULAS. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Faça a atividade juntamente com sua família. 

Semana 12: Essa semana vamos fazer a atividade de corrida “Anfersen”.  

Anfersen: é o movimento da corrida parado no lugar com elevação dos calcanhares 

tocando os glúteos variando velocidades a cada repetição.  

O tronco deve estar levemente inclinado à frente e a frequência de movimentação dos 

braços deve ser rápida. 

Faça o Anfersen por um minuto e descanse dois minutos, repita a sequência de três a 

quatro vezes, a seguir se alongue pernas de borboleta, conte até trinta, depois “estique” as 

pernas e conte até trinta também.  

 

Fonte: https://souesportista.decathlon.com.br/melhore-sua-tecnica-de-corrida/ acesso: 

26/06/2020 16:30 hora 

https://souesportista.decathlon.com.br/melhore-sua-tecnica-de-corrida/


CORREÇÃO 

           Use o gabarito para corrigir suas atividades da semana passada 22-06 A 26-06 

MATEMÁTICA 

1. Observe a baixo a lista dos dez maiores salários de profissionais no Brasil e responda as 
questões. 

a) Qual a diferença entre os salários de um enfermeiro e um médico? R$ 3.460,00 
b) Qual é a soma dos salários de um dentista e um engenheiro civil? R$ 12.268,00 
c) Qual o dobro do salário de um médico? R$ 16.920,00 
d) Qual a metade do salário de um dentista? R$ 3.250,00 

 

2. Observe a tabela do salário mínimo no Brasil nos últimos anos. 

 2012 e 2013 = R$ 56,00 

 2016 e 2017 = R$ 57,00 

 2017 e 2019 = R$ 61,00 

 Janeiro de 2020 e fevereiro de 2020 = R$ 6,00 
 

3. Um operário recebe R$ 7,50 por hora. Sabendo que ele trabalha oito horas por dia. 
Quanto ele recebe por dia? R$ 60,00 
 

4. Uma diarista recebe pelo seu trabalho R$ 150,00 por dia. Quanto ela recebe em 12 dias? 
R$ 1.800,00 
 

 
5. Se em um dia de trabalho Edilson recebe R$ 46,00. Quanto recebe em 30 dias?         

R$ 1.380,00 
 

6. Complete as sequencias numéricas 
 

a) 1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 - 5.000 – 6.000 – 7.000 
b) 30 – 60 – 90 - 120 – 150 – 180 – 210 – 240 – 270 – 300 – 330  
c) 250 – 500 – 750 – 1.000 – 1.250 – 1.500 – 1.750 – 2.000 – 2.250 – 2.500 

 
7. Escreva por extenso os números abaixo 

 777 – Setecentos e setenta e sete 

 7.777 – Sete mil setecentos e setenta e sete 

 77.777 – Setenta e sete mil setecentos e setenta e sete  

 777.777 – Setecentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e sete  

 7.777.777 – Sete milhões setecentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e sete  
 

PORTUGUÊS 

a) Quais as profissões citadas no poema? Serralheiro, bombeiro, engenheiro, médica, 

costureira, marceneiro, motorista, dentista, eletricista, enfermeira, policial e 

professora. 

 LETRAS B, C E D SÃO RESPOSTAS PESSOAIS 

 



1. Descubra a profissão, relacionada a cada substantivo, conforme o exemplo abaixo: 

a) SAPATO - SAPATEIRO 

b) JARDIM – jardineiro 

c) COSTURA – costureira  

d) DENTE – dentista  

e) JORNAL – jornalista/jornaleiro 

f) PEIXE – peixeiro/pescador 

g) PINTURA – pintor  

h) CARTA – carteiro  

i) FOTO – fotografo  

 

 

 


