
                                                   

 

                                                        PREFEITURA DE DIADEMA 
                                             SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                EMEB DOUTOR JOSÉ MARTINS DA SILVA 
                                         TELETRABALHO – 5º ANO/CICLO 
                                           SEMANA DE 29/06 À 03/07/2020 

 

Oi galerinha! Como vocês estão? 

Estão fazendo as leituras indicadas? E quanto às atividades, estão 

gostando?  

Desejamos que vocês continuem se protegendo para nos encontrarmos 

com bastante saúde. 

Um grande abraço! 

Profs. Adriano, Ângela, Aracélia, Cátia, Fábio, Liese, Luciana, Luísa, 

Socorro, Tânia, Vinicius.   

 

 

 

Links das histórias: é só acessar, ouvir ou ler.  

 

 

1º dia: A bicicleta voadora – Antônio Prata 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/a-bicicleta-voadora/ 

2º dia: Dois irmãos – Milton Hatoum  
http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/dois-irmaos/?leitor=1 
 
3º dia: Os cincos fios mágicos – Turma da Mônica 
https://www.youtube.com/watch?v=Wp8-3GlJq7k 
 
4º dia: A canção dos pássaros – Zeca Baleiro  
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/a-cancao-dos-passaros/ 

5º dia: JOGOS ONLINE 
http://www.escolagames.com.br/jogos/corpoHumano/ 

 

 
 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/a-bicicleta-voadora/
http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/dois-irmaos/?leitor=1
https://www.youtube.com/watch?v=Wp8-3GlJq7k
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/a-cancao-dos-passaros/
http://www.escolagames.com.br/jogos/corpoHumano/


➢ ESTES SÍMBOLOS CONTINUARÃO ORIENTANDO-OS NAS ATIVIDADES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
ATIVIDADE PARA O 1º DIA 

____________________________________________________________________________ 

Caros alunos, esta semana daremos continuidade ao gênero textual notícias, com o 
objetivo de informar, ampliar e aprimorar seus conhecimentos anteriores com relação ao 
texto verbal e a imagem. 
Bons estudos e uma ótima semana! 
____________________________________________________________________________ 

Leia a notícia abaixo com atenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Indica uma 

leitura a ser 

realizada. 

Indica que a 

atividade deve 

ser feita no 

caderno. 

Indica um 

desafio, 

questionamento. 

Indica que é 

preciso 

acessar o link 

para ouvir ou 

ver um vídeo. 

Indica que 

deve ser 

realizada uma 

atividade 

física. 



 

 

 

Copie e responda as questões abaixo em seu caderno: 

 

1. Que gênero textual é esse? 

 

2. Como a notícia está organizada?  Marque a alternativa correta abaixo: 

(   )  corpo da notícia - manchete – lide- título auxiliar 

(   ) manchete – título auxiliar- lide- corpo da notícia 

(   ) lide- corpo da notícia- manchete- título auxiliar 

 

3. Onde foi publicado? 

 

4. Qual é o assunto do texto? 

 

5. Quando foi publicada essa notícia? 

 

6. Qual é a manchete da notícia? 

 

7. Dê onde foi retirada essa notícia? 

 

8. Qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? Marque a alternativa correta. 

 

(   ) Mostrar como o cão-guia e o menino James Cheung se relacionam bem. 

(   ) Explicar o que é um cão-guia. 

(   ) Mostrar como o cão-guia deve ser ensinado. 

(   ) Explicar como o menino ouve o cão-guia. 

 

9. Qual é o objetivo do texto lido?  Marque a alternativa correta. 

(   ) informar   

(   ) criticar   

(   ) persuadir     

(   ) ironizar 

 

10. Qual a função da foto na notícia lida? 

 

FONTE: https://ensinarhoje.com/ 

 

 

 

Clique no link abaixo e assista a uma vídeo aula para retomar o 

gênero.  https://www.youtube.com/watch?v=-wP387O_i_4 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ3e_xMz2XM Clique nesse 

link e conheça mais sobre o trabalho dos cães-guias. 

https://ensinarhoje.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-wP387O_i_4
https://www.youtube.com/watch?v=UZ3e_xMz2XM


MATEMÁTICA 
ATIVIDADE PARA O 2º DIA 

____________________________________________________________________________ 
 
Olá aluno (a) na semana passada trabalhamos com a ideia de fração. Vamos retomar 

esse conceito para resolver as situações problemas envolvendo fração. Vamos lá!? 
____________________________________________________________________________ 

 

FRAÇÃO 

 

Quando dividimos um pedaço de barbante em duas partes de igual 

comprimento, cada pedaço é a metade ou um meio do barbante inicial, ou seja, cada pedaço 

representa uma fração do barbante inicial. 

Essa fração, numericamente, indicamos por ½. 

 

 

½    ½ 
 

Ao observar que precisamos de três canecas de água para encher totalmente uma 

vasilha, dizemos que cada caneca contém um terço da quantidade de água que cabe na 

vasilha, ou seja, cada caneca contém uma fração da quantidade de água que cabe na vasilha.  

Neste caso, essa parte (fração), numericamente, indicamos por ⅓. 

 

 
 

Quando dividimos uma folha de cartolina em quatro partes iguais e usamos uma dessas 

partes para fazer um trabalho escolar, dizemos que a parte da cartolina que foi usada 

representa um quarto da folha, ou seja, para fazer o trabalho usamos uma fração da folha de 

cartolina. 

Neste caso, essa parte (fração), numericamente, indicamos por ¼. 

 

    
¼ 

  

Considerando também as seguintes situações: 

 



1ª- A professora do 5º ano tem duas folhas para repartir, igualmente, entre três alunos. 

Vamos desenhar as soluções possíveis: 

 

⅓ Ana  Ana ⅓  ⅓ Ana   Beto ⅓ 

⅓ Beto  Beto ⅓ ou ⅓ Ana  Cintia ⅓ 

⅓ Cintia  Cintia ⅓  ⅓ Beto  Cintia ⅓ 

 

Em qualquer uma das representações, dizemos que cada aluno recebeu uma fração da 

folha de cartolina. 

Neste caso, a fração que cada aluno recebeu, numericamente, indicamos por ⅔. 
 

2ª- Helena tem uma barra de chocolate. Dividiu essa barra em cinco partes iguais e deu 

três partes para sua filha Karina. 

Vamos fazer um desenho desta situação. 

 

     

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

 

Pela representação, dizemos que Karina ganhou uma fração da barra de chocolate. 

 

Neste caso, essa parte (fração), numericamente, indicamos por  

 

Pelas situações apresentadas, observamos que, quando dividimos uma unidade (um 

pedaço de barbante, uma vasilha, uma folha de cartolina, uma barra de chocolate) em partes 

iguais e queremos representar numericamente uma ou algumas dessas partes, usamos um par 

ordenado de números naturais, da seguinte maneira: 
 

• É feito um traço horizontal: — 
 

• Embaixo do traço escrevemos o número total de partes iguais em que se dividiu a unidade: 

 
— , —, —, —, — 
2   3  4  3  5 

 

• Em cima do traço escrevemos o número de partes iguais que foram consideradas: 
 

1   1  1  2  3 
— , —, —, —, — 
2   3  4  3  5 

A essa representação denominamos fração. 

 

3 
5 



 

 

Agora que você relembrou a ideia de fração, como vimos nas atividades da 

semana passada, vamos resolver alguns probleminhas de fração: 

 

1. A figura abaixo representa uma avenida com 1 quilômetro de comprimento. Karina percorreu 

o trecho indicado no desenho. Qual é a fração da avenida que Karina percorreu? 

       

       

 

2. A figura abaixo representa uma vasilha cheia de água até onde indica o colorido. Qual é a 

fração da vasilha que está cheia de água? 

 

3. A figura abaixo representa o chão de uma sala em que estão sendo colocados pisos de 

cerâmicas. A parte colorida representa os pisos já colocados. Nessas condições, qual a fração 

do chão da sala que representa a parte em que já foram colocados pisos, e qual a fração que 

representa a parte em que ainda devem ser colocados pisos? 

 

 

 

 

4. Um pacote de arroz tem 5 quilos. A que fração desse pacote corresponde 1 quilo de arroz? 

5. Se um ano está dividido em 12 meses, que fração do ano corresponde a 5 meses? 

6. A professora do 5º ano tem uma folha de cartolina para repartir, igualmente, entre seis 

alunos. Qual é a fração da folha que, numericamente, indica a parte que cada aluno vai 

receber? 

7. Numa garrafa térmica cabem 10 xícaras de chá. Que fração da garrafa representam 7 

xícaras de chá? 

 

 

 



 

8. Gláucia ganhou uma barra de chocolate. Dividiu-a em cinco partes iguais. Deus duas dessas 

partes para sua filha Mariana e as restantes para sua filha Gabriela. Numericamente, 

representa a fração da barra de chocolate que cada um recebeu. 

 

9. Represente, numericamente, com a fração que corresponde com a figura: 

 

A.      B.   C.  

 

 

D.   E.   F.  

 

 

G.   H.   I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTÓRIA 
ATIVIDADE PARA O 3º DIA 

____________________________________________________________________________ 

Caros alunos, nesta aula daremos continuidade aos estudos sobre o período Colonial no 
Brasil. Vamos refletir sobre o trabalho escravo nas plantações e  engenhos, observando 
que foi em função da mão de obra escrava que a agricultura gerou riquezas para os 
proprietários de terras. Vamos lá? 
 

 

               A produção do açúcar e  a escravidão 

 

 A partir de 1530, os portugueses iniciaram um processo de colonização do 

Brasil. Nesse período eles começaram a produzir açúcar no litoral da atual região Nordeste, 

principalmente onde situam-se os estados da Bahia e  Pernambuco. 

 O açúcar era um produto de alto valor, na época, cada vez mais consumido na Europa. 

Cultivar cana de açúcar no Brasil e comercializá-la na Europa era lucrativo para os 

Portugueses. 

 Nas plantações de cana foi usado o trabalho escravo de indígenas e africanos. Além das 

fases de plantação e colheita os escravizados trabalhavam na produção e no transporte do 

açúcar até os portos, de onde seria enviado para Europa.  

 O trabalho no engenho era cansativo e duravam muitas horas diárias. 

 

 

 



Se puder, acesse o link para saber mais sobre o assunto 

https://youtu.be/Rvw5rHB5bL0 

 

Responda 

Copie no caderno os itens que correspondem as tarefas executadas pelos africanos 

escravizados na produção de açúcar durante a colonização do Brasil. 

(A)  plantação da cana-de-açúcar 

(B)  negociação da cana-de-açúcar com outros fazendeiros 

(C)  moagem da cana-de-açúcar e extração do caldo 

(D)  corte da cana-de-açúcar 

(E)  venda do açúcar nos mercados da Europa 

 

 

Leia o poema e responda às questões. 

 

 

https://youtu.be/Rvw5rHB5bL0


 

 

a) De acordo com o poema, como é o lugar em que o açúcar é produzido? 

 

b) Como são os homens que produzem o açúcar? Em sua opinião, por que eles são assim 

descritos? 

 

c) O poeta fez uma comparação entre a vida dos trabalhadores, fazendo uma oposição 

entre o amargo e o doce do açúcar. Essa comparação nos faz pensar em que situação 

vivida no engenho?  

 

d) Observe a ilustração que acompanha o poema. Em sua opinião, que mensagem ela 

transmite? 

 

 

A agricultura continua sendo uma atividade muito importante, hoje com muito 

mais tecnologia. Quer saber mais? Acesse o vídeo. 

https://youtu.be/IZ8hoNdKJBg 

 

 

FONTES: Livro: Projeto Buriti: história, editora Moderna, – 2º edição – São Paulo,2011; Livro 

Crescer - História- 5º ano-Editora do Brasil.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/IZ8hoNdKJBg


GEOGRAFIA 
ATIVIDADE PARA O 3º DIA 

___________________________________________________________________________ 

Você sabia que as cidades têm vários tipos de serviços e funções? Não? Então vamos 
prosseguir falando sobre as cidades brasileiras e analisar essas funções que são tão 
importantes para o crescimento econômico do nosso país. 
___________________________________________________________________________ 

 

AS CIDADES E SUAS FUNÇÕES 

 

Toda cidade tem uma função, isto é, tem uma atividade econômica que se 

destaca em relação a outras. E com base nesse desenvolvimento, muitas cidades que se 

formaram, ainda hoje, mantêm as funções que motivaram sua fundação. 

 Essa atividade econômica traz desenvolvimento à cidade, como é o caso de Gramado, 

no rio Grande do Sul. A mistura das culturas alemã e italiana, percebida na arquitetura das 

construções e na culinária, tornou esta cidade um dos destinos turísticos mais procurados. Por 

isso, dizemos que a função da cidade de Gramado é turística. 

Assim como Gramado, as 

cidades de Paraty (RJ), Bonito (MS), 

Lençóis (BA), Parintins (AM), entre 

outras, tem também o turismo como 

principal fonte de renda. 

 

 
 
 

                                                
https://portalgramado.com.br/a-cidade/ 

 
Já a cidade de Santos (SP) tem suas principais atividades econômicas dependentes do 

papel desempenhado pelo porto, com uma 

grande diversidade de importações e 

exportações, movimentando produtos das 

indústrias mecânica, química, de alimentos e 

bebidas, entre outras. Por isso, que dizemos 

que a função da cidade de Santos é 

portuária.               

https://www.portodesantos.com.br/institucional/o-

porto-de-santos/ 

               

https://portalgramado.com.br/a-cidade/
https://www.portodesantos.com.br/institucional/o-porto-de-santos/
https://www.portodesantos.com.br/institucional/o-porto-de-santos/


Também são importantes cidades portuárias brasileiras: Itajaí (SC), Paranaguá (PR) e 

Vitória (ES).   

Existem ainda as cidades industriais. Como o nome sugere, a indústria exerce 

importante papel na economia dessas cidades. São exemplos: Camaçari (BA), Cubatão (SP) e 

Volta Redonda (RJ). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          http://www.bahia-turismo.com/camacari/polo.htm 

 
Existem cidades que têm várias funções, em que diferentes atividades se destacam: 

comercial, industrial, turística, religiosa, prestação de serviços, político-administrativas, entre 

outras. Um exemplo é Fortaleza (CE), o turismo contribui para o desenvolvimento da cidade, 

atraindo visitantes que chegam em busca de lazer e descanso. Mas as atividades comerciais e 

de prestação de serviços também se destacam nessa cidade. 

 

ATIVIDADE 
 
1- A cidade que atrai frequentemente grande número de pessoas para conhecer 
suas belezas naturais é considerada uma cidade: 

           a) industrial.                          b) portuária.                           c) turística. 
 
2- Brasília é uma cidade: 
           a) turística.                            b) político-administrativa.      c) comercial. 
 
3- Qual é a principal função da sua cidade? Pesquise e escreva no seu caderno. 
 
 
 
FONTES: 
 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais - 5º ano. 
 

https://web.moderna.com.br/web/novo-pitangua 

 

 
 
 

http://www.bahia-turismo.com/camacari/polo.htm
https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais
https://web.moderna.com.br/web/novo-pitangua


CIÊNCIAS 
ATIVIDADE PARA O 4º DIA 

___________________________________________________________________________ 

            Senhores pais, nesta aula esperamos que o aluno conheça e entenda a função do 
sistema muscular, através da leitura e da compreensão das informações contidas no texto 
e nas figuras.  
            Pois é, na nossa última aula estudamos o Sistema Esquelético, que nos permite 
ficar de pé e andar por aí, porque dá sustentação e possibilidade de movimento ao corpo, 
além de proteger órgãos vitais como cérebro, coração e pulmões. E hoje conheceremos o 
Sistema Muscular, que trabalha em parceria com o esqueleto para garantir a nossa 
movimentação e sustentação do corpo. 

___________________________________________________________________________ 

 

SISTEMA MUSCULAR 

Os músculos são de três tipos:  

MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO: são os músculos ligados ao nosso esqueleto por todo o 

nosso corpo. São músculos de movimentos VOLUNTÁRIOS, que dependem da nossa vontade. 

Com eles podemos sentar, levantar, andar, correr, pegar, puxar, empurrar, enfim: realizar toda 

nossa movimentação e locomoção. 

MÚSCULO ESTRIADO CARDÍACO: que só tem no coração e é de movimento INVOLUNTÁRIO, 

nós não conseguimos controlar seus movimentos. “Ainda bem! Porque senão quando a gente 

fosse dormir o nosso coração, que é responsável por impulsionar o sangue para todo o corpo, ia 

acabar parando. ” 

MÚSCULO LISO: ficam nas partes internas dos nossos órgãos como, estômago, intestinos, 

bexiga, etc. Também são de movimentos INVOLUNTÁRIOS. Com eles podemos conduzir o 

alimento por todo o nosso sistema digestório, controlar a saída da urina pela bexiga, etc. 

 

 



Abaixo podemos ver na ilustração os nomes dos músculos esqueléticos. As pessoas que fazem 

musculação buscam fortalecer esses músculos, deixando-os bem aparentes no corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

1) Quais músculos são responsáveis pelos movimentos de andar, correr e dançar? 

_______________________________________________________________ 

2) O músculo estriado cardíaco só é encontrado em um órgão do corpo. Que órgão é esse? 

_______________________________________________________________ 

3) Explique o que é movimento voluntário e involuntário. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

Para saber mais, visite o site: https://Youtu.be/n07UO0exapQ 

https://youtu.be/n07UO0exapQ


ARTE 
ATIVIDADE PARA O 5º DIA 

____________________________________________________________________________ 

Olá aluno (a)! 

Nessa atividade vamos apreciar algumas obras de uma pessoa incrível e famosa.  

____________________________________________________________________________ 

 

Você conhece algum pintor famoso? 

Qual você já ouviu falar? 

E a pintora Tarsila do Amaral, você conhece? 

 

  Abaixo está o link para você acessar e saber um pouco sobre ela! 

https://www.youtube.com/watch?v=ycPvPQ8c7TI&t=223s 

 

Gostou do vídeo? Abaixo um resumo da vida de Tarsila do Amaral. 

 

Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma pintora e desenhista brasileira. O quadro "Abaporu", 

pintado em 1928, é sua obra mais conhecida. Junto com os escritores Oswald de Andrade e 

Raul Bopp, lançou o movimento "Antropofágico", que foi o mais radical de todos os movimentos 

do período modernista. 

Disponível em: https://www.ebiografia.com/tarsila_amaral/ 

 

Agora que você já conheceu um pouquinho da biografia deTarsila do Amaral, observe algumas 

obras a seguir: 

 

CALMARIA II - TARSILA DO AMARAL  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycPvPQ8c7TI&t=223s
https://www.ebiografia.com/tarsila_amaral/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002016/0000023903.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002016/0000023903.jpg


 

AGARE - TARSILA DO AMARAL 

 

 

 

MAMOEIRO - TARSILA DO AMARAL 

 

 

 



 

Já conhecia alguma obra acima? Vamos analisá-las. 

 

 

• Em sua opinião, por que esses quadros receberam tais nomes? 

 

• O que você vê nas obras de Tarsila do Amaral? 

 

• Ao observar os quadros, você se lembrou de imagens ou objetos familiares? Quais? 

 

• Quais figuras geométricas você reconhece nos quadros de Tarsila do Amaral? 

 

• Que semelhança e diferenças você pode apontar entre as figuras geométricas que 

aparecem nas obras? 

 

 

Faça um desenho com algumas das figuras geométricas que identificou nas obras. 

Desenhe em seu caderno de arte ou na folha de papel sulfite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAÇÃO FÍSICA 
ATIVIDADE PARA O 5º DIA 

____________________________________________________________________________ 

Queridos alunos, neste momento crítico pelo qual passamos, essas atividades vão 
estimulá-los a perceber a necessidade de se manterem ativos evitando o sedentarismo, 
estimulando também a melhora da consciência do espaço tempo e a aprimorar a 

capacidade de atenção. 
____________________________________________________________________________ 

           PARTE INICIAL 

Observe as imagens e repare que muitos destes exercícios realizamos em nossas aulas 

na quadra. Escolha um espaço em sua casa e realize cada movimento sempre contando 

devagar até 20 (segundos).  

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/ 

 

Vamos realizar agora um jogo chamado “ovo na caixa”. 

Observação: para a realização deste jogo é importante a participação 

de um adulto para garantir a segurança da atividade. 

 

O que você vai precisar: 

• caixa de ovos; 

• bolinha de ping pong, ou de desodorante roll on que já tenha acabado; se não 

tiver nenhuma das opções acima faça com bolinha de papel. Ao invés de jogar 

pingando a bola. Você joga direto na caixa; 

• caneta ou canetinha. 

 

 

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/


COMO SE JOGA 

 

- Este jogo você pode jogar sozinho ou acompanhado; 

- Pegue a caixa de ovo e numere as cavidades; no meu caso minha caixa vai até 30, 

mas você pode numerar a sua até a quantidade que tiver. 

- Você pode jogar com uma caixa só ou com duas, uma para cada jogador. 

 

 

 

- Após numerar e só começar o jogo. Cada participante fica a certa distância da 

caixa adversária. Cada jogador tem a sua vez de jogar a bolinha, tentando 

acertar a cavidade/buraco da caixa do seu companheiro de jogo. Você pode jogar na 

mesa, no chão, sentado ou pé. 

 

 

 

 

 

 



 

- Acertando, você verifica qual foi cavidade/ número que conseguiu acertar e marca em 

uma folha de papel a pontuação. No final das rodadas, some a pontuação que cada um 

fez e veja quem foi o vencedor ou quantos pontos conseguiu realizar.  

            

 

QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO A COMO BRINCAR, ASSISTA A ESSE VÍDEO:  

 

                                       https://youtu.be/tlcZUf3UA-Q 

   

 Agora registre em seu caderno como foi participar desta brincadeira e faça um 

desenho. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tlcZUf3UA-Q

