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Alunos, pais ou responsáveis: 

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

“Organizações do corpo humano: Estudo dos sistemas - Sistema Circulatório” 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. 

DEPOIS 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 os sistemas do CORPO 
HUMANO, que são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, o sistema estudado essa 
semana será o circulatório “Estudo dos sistemas - Sistema Circulatório”, o coração, os vasos 
sanguíneos e o sangue formam o sistema circulatório, responsável pelo transporte e a 
distribuição de nutrientes, gás oxigênio entre outras funções que você aprendera durante as 
atividades. 
 Lembre-se qualquer dúvida que você tiver anote em seu caderno para que quando a 
gente voltar a se encontrar possamos esclarecer as dúvidas 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              “Chapeuzinho Vermelho” 

Basta copiar esse site em azul, nessa barrinha. 

  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/chapeuzinho-vermelho/ 

 

 

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


MATEMÁTICA  

Objetivo: Resolver problemas envolvendo medidas de massa, capacidade, comprimento e 

operações fundamentais relacionando-as com o sistema circulatório. 

           Copie e resolva os exercícios em seu caderno. 

1. O coração é um músculo que pesa 250 gramas, em média. No ritmo normal, que é de 

70 a 75 batidas por minuto, ele chega a dar mais de 110.000 batimentos por dia. Mas, 

em caso de pânico ou susto, pode subir para 150 pulsações por minuto. No corpo em 

repouso, os 5 litros de sangue são bombeados por todo o organismo em apenas um 

minuto. (Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia/o-corpo-em-numeros) 

Responda: 

a) Em caso de pânico, em um período de 9 minutos quantas pulsações pode ocorrer? 

b) No corpo em repouso quantos litros de sangue são bombeados em 25 minutos? 

 

2. Você sabia que: Nós possuímos 97.000 quilômetros de veias, artérias e vasos 

capilares?  

 

a) Quantos quilômetros de veias, artérias e vasos capilares possuem 4 pessoas? 

b) Complete corretamente:   

 1 quilometro = 1000 metros 

 10 quilômetros =_________metros 

 15 quilômetros =_________metros 

 25 quilômetros =_________metros 

 

c) Se tivéssemos a metade de quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Qual seria 

este valor? 

 

3. Complete corretamente: 

O coração de uma pessoa pesa 250 gramas. Sabendo que 1 quilograma=1000 gramas. 

 Se juntarmos os corações de 4 pessoas teremos____quilograma. 

 

4. Um homem adulto de 80kg, por exemplo, deve possuir cerca de 6 litros de sangue em 

seu corpo. Uma mulher que pesa 50kg, por outro lado, deve ter cerca de 4 litros de 

sangue. 

 1 litro = 1.000 mililitros 

 6 litros = _____mililitros 

 4 litros = _____mililitros 

Quantos mililitros de sangue o homem da questão acima produz a mais que a mulher? 

 

 

 

 

 

 



 

PORTUGUÊS  

Objetivo: Produção de um texto a partir de uma leitura. Promover a reflexão das 

regularidades ortográficas. Acentuação correta de palavras.  

            Leia o texto abaixo, não é necessário copiar. 

CURIOSIDADES SOBRE O CORAÇÃO HUMANO – SISTEMA CIRCULATÓRIO  

 Não é completamente redondo, nem está situado do lado esquerdo 

Ao contrário daquilo que possamos pensar, o coração está situado na parte central do 

tórax, entre os pulmões. A razão pela qual pensamos que se situa do lado esquerdo do nosso 

peito deve-se à sua forma: não é completamente redondo, pois tem a forma de um cone. A 

sua ponta, como lhe podemos chamar, está direcionada para o lado esquerdo das costas, por 

isso é que sentimos melhor os seus batimentos quando colocamos a mão deste lado do peito. 

 O seu tamanho equivale ao seu punho 

Um coração adulto mede aproximadamente 12 cm de comprimento e 9 de largura, mas se 

realmente quiser ter uma ideia física do seu tamanho, basta fechar os dedos e olhar para a sua 

mão: o coração de cada pessoa equivale aproximadamente ao tamanho do seu punho. 

Imaginava-lo assim? 

 Um coração humano consegue bater fora do corpo 

É provável que já tenha visto isso nos filmes e se tenha questionado se será realmente 

possível que o faça, e é mesmo! O coração consegue bater sozinho fora do corpo humano, já 

que este gera os seus próprios impulsos elétricos. Dependendo das condições, consegue bater 

alguns segundos e até minutos. No entanto, para prolongar os seus batimentos durante mais 

tempo, precisa de sangue para lhe fornecer nutrientes e oxigénio, que é precisamente o que 

lhe é fornecido quando é extraído para realizar um transplante. 

 O coração humano bombeia cinco litros de sangue por minuto 

O que implica um trabalho físico maior do que qualquer outro músculo do nosso corpo. O 

coração bombeia em apenas um minuto cerca de cinco litros de sangue. Uma quantidade que 

pode aumentar se praticarmos desporto, pois o exercício físico aumenta o número de 

batimentos fazendo com que consigamos bombear até vinte litros num minuto. 

 O coração de uma criança bate mais vezes por minuto 

O tamanho do coração de uma criança é menor do que o nosso, pois, como dissemos 

anteriormente, será equivalente ao tamanho do seu punho. Durante esta etapa da vida, o 

coração de uma criança bate mais de 100 vezes por minuto, enquanto o de um adulto bate 

abaixo deste valor. 

 Forma uma rede de quilômetros 

As artérias e veias do coração formam uma rede de 100 000 quilómetros dentro do nosso 

corpo. Uma medida que representa mais do dobro da circunferência da terra. 

 “Pum, pum” 

O som característico que sentimos quando ouvimos bater o nosso coração deve-se na 

verdade ao som produzido pelas quatro válvulas ao fecharem-se. 

 A cafeína pode acelerar o coração 

Devido às elevadas doses de cafeína que contém, podemos ficar com a sensação de que o 

nosso coração está a acelerar. No entanto, se tivermos um coração saudável, podemos beber 



até dois ou três cafés por dia, pois não constituem qualquer risco. Para cuidarmos do nosso 

coração, podemos optar por beber um café descafeinado, embora este também contenha 

cafeína, só que em quantidades mais moderadas. 

 O tabaco danifica o coração 

Pode parecer lógico, mas, às vezes, esquecemo-nos disso. A nicotina e o monóxido de 

carbono que os cigarros contêm conduzem à danificação das paredes das artérias e diminuem 

a quantidade de oxigénio que chega ao coração. Um dano que também se estende aos 

fumadores passivos. 

 Milhões de batimentos cardíacos 

Ao longo de toda a nossa vida, o coração pode chegar a bater um ou dois milhões de 

vezes. 

Copie e respondas as atividades em seu caderno 

 ATIVIDADE 

Esta semana, continuaremos falando sobre o Corpo Humano e hoje o foco será o Sistema 

Circulatório. Depois das leituras que realizou e os registros no caderno, escreva um texto 

contando o que você aprendeu sobre Sistema Circulatório. (Não se esqueça do título, 

parágrafo e pontuações). 

 GRAMÁTICA 

 

1. Registre em seu caderno as palavras abaixo e marque a alternativa cujas palavras são 

acentuadas por serem proparoxítonas: Lembre-se as palavras proparoxítonas tem 

três ou mais sílabas, em que a antepenúltima sílaba é a Tônica. 

a)  (   ) pulmão, órgãos, artérias 

b)  (   ) músculo, cérebro, líquido 

c)  (   ) coração, células, circulatório 

d)  (   ) crânio, tórax, estômago 

 Ortografia 

O uso correto das formas verbais: TEM ou TÊM / VEM ou VÊM 

Uso: TEM/ VEM = Singular 

Exemplo: A menina TEM um coração bom. 

Meu sobrinho VEM almoçar na minha casa. 

Uso: TÊM/ VÊM = Plural 

Exemplo: Crianças, estas maçãs TÊM um sabor maravilhoso. 

Meus sobrinhos VÊM almoçar na minha casa. 

 

1. Complete as frases com as formas verbais: TEM, TÊM, VEM, VÊM: 

a) Todas as crianças TÊM direito a educação. 

b) Beatriz_________logo mais para irmos festa. 

c) O dia _________24 horas. 

d) Sempre que __________ aqui, ele me traz um presente. 

e) Os alunos ___________e vão pelo corredor da escola o dia todo. 

f) Hoje Paula _______ a escola na companhia de Marina e Joaquim. 

g) No feriado, as rodovias ________ mais veículos. 

 

 



CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

Muito bem, como comentamos na semana passada, hoje continuaremos falando sobre 
o corpo humano, mas dessa vez nosso foco será no Sistema Circulatório.  
 

           Atividade 1: Escreva o texto abaixo em seu caderno: 
 

Sistema Circulatório 

Também chamado de Sistema Cardiovascular, esse sistema é formado pelos seguintes órgãos: 

1. Coração 

Funciona como uma bomba que impulsiona o sangue pelo nosso corpo todo; 

2. Vasos sanguíneos 

Os vasos sanguíneos são os “canos” por onde circula o sangue bombeado pelo 

coração, os vasos sanguíneos são divididos em: Artérias e Veias. 

3. Sangue 

Embora não seja um órgão o sangue faz parte do nosso organismo, ele transporta os 

nutrientes que tiramos dos alimentos e o oxigênio que respiramos. Os nutrientes e o 

oxigênio são indispensáveis para o bom funcionamento de todos os nossos órgãos.  

Observe a imagem abaixo que mostra o sistema circulatório humano, em vermelho as 

artérias e em azul as veias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
                       
 
 

               Imagem Wikipédia   

CORAÇÃO 



 
 
 
   Atividade 2: História e Geografia do Sistema Circulatório 

Você deve estar pensando: Mas o que tem haver História e Geografia com o Sistema 
Circulatório? Pois bem abaixo apresentamos algumas informações que comprovam uma 
relação direta entre essas e até outras matérias e a lição dessa semana de Ciências, vamos lá? 
Leia essas informações para alguém que mora com você! 

 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Na Terra por causa da gravidade, o 

sangue costuma se concentrar mais nas 

nossas pernas, no Espaço, por não existir 

gravidade, o sangue dos astronautas fica 

mais concentrado no peito e na cabeça, 

por isso eles sentem muitas dores de 

cabeça. A pressão do nosso sangue 

muda também dependendo da altitude 

que estamos, no alto da cordilheira dos 

Andes, por exemplo, a frequência dos 

batimentos do coração precisa ser maior 

para impulsionar o sangue pelo corpo. 

Foi aqui no estado de São Paulo no ano de 

1968 a primeira cirurgia de transplante de 

coração! Transplantar um órgão é tirar de 

uma pessoa viva um órgão doente, que não 

funciona mais e trocá-lo por outro órgão 

doado por alguém que faleceu, mas seus 

órgãos ainda permanecem bons e podem 

ser aproveitados em outras pessoas através 

de uma cirurgia chamada transplante. 

Um adulto saudável possuí 

cerca de 4,5  litros de sangue 

em seu organismo 

Possuímos tantas artérias e veias 

em nosso sistema circulatório que 

elas podem chegar a 100 mil 

quilômetros de comprimento! 

Daria para dar duas voltas e meia 

no planeta Terra! 

Textos: Prof. Itamar 
Fontes de pesquisa: 
www.megacurioso.com.br/corpo-humano  
www.wikipedia.com  
www.veja.com.br 
Revista Superinteressante 

http://www.megacurioso.com.br/corpo-humano
http://www.wikipedia.com/
http://www.veja.com.br/


 

ARTE  

OLÁ CRIANÇAS, TUDO BEM COM VOCÊS? NA AULA PASSADA ESTUDAMOS SOBRE O 

TEATRO DE SOMBRAS. VAMOS NOS APROFUNDAR MAIS UM POUCO SOBRE ESSE TEMA. 

 VOCÊ SABE POR QUE A SOMBRA MUDA DE TAMANHO E DE FORMATO? 

 

LEIA ESTES VERSOS DO POEMA DE RUTH ROCHA. 

[...] 

O QUE EU TENHO MUITO MEDO... 

QUE ME DEIXA NUM APURO... 

É UMA COISA MEIO BESTA... 

É TER DE FICAR NO ESCURO... 

– QUE MEDO MAIS BOBO O SEU! 

NÃO TENHO MEDO DO ESCURO. 

É SÓ ACENDER A LUZ 

E PRONTO! ACABA-SE O ESCURO! 

[...] 

 RUTH ROCHA. QUE TEM MEDO DE QUÊ? SÃO PAULO: SALAMANDRA, 2012.P.11. 

 

 VOCÊ TEM MEDO DO ESCURO? QUEM DISSE QUE O ESCURO NÃO SERVE PARA 

BRINCAR? 

 VOCÊ SABIA QUE PODEMOS CRIAR ARTE COM LUZES E SOMBRA? 

 VOCÊ JÁ PRESTOU ATENÇÃO NA SUA SOMBRA? ELA MUDA DE TAMANHO? E A FORMA 

DELA TAMBÉM MUDA? 

 O QUE ACONTECE QUANDO MUITAS SOMBRAS SE ENCONTRAM? 

 A SOMBRA PODE MUDAR OU ELA É SEMPRE DA MESMA FORMA E TAMANHO? VAMOS 

FAZER EXPERIÊNCIAS? 

ATIVIDADE 1  

 EM UM AMBIENTE COM POUCA ILUMINAÇÃO, USE UMA LANTERNA, LUMINÁRIA OU 

ATÉ MESMO UM CELULAR PARA ILUMINAR UM OBJETO OU UM BRINQUEDO. VEJA O QUE 

ACONTECE COM A SOMBRA QUANDO VOCÊ APROXIMA E QUANDO AFASTA A LUZ. REPARE O 

QUE ACONTECE COM O TAMANHO DELA. ELA MUDA O TEMPO TODO E PODEM ATÉ ASSUMIR 

DIFERENTES FORMAS SE VOCÊ MUDAR A POSIÇÃO DA LUZ EM RELAÇÃO AO OBJETO. 

 DESDE MUITO TEMPO OS ARTISTAS CRIAM FORMAS EM MEIO À ESCURIDÃO. ESSA 

TÉCNICA POSSIBILITA DESENVOLVER PROJETOS DE ARTE QUE MOSTRAM QUE O ESCURO PODE 

SER ATÉ BEM DIVERTIDO. 

ATIVIDADE 2 
 

1- COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. SULFITE OU CADERNO DE ARTE. 
2- DESENHE O CENÁRIO QUE VOCÊ OBSERVOU AO REALIZAR A EXPERIÊNCIA COM A 

SOMBRA. 

3- ESCREVA NA MESMA FOLHA COMO FOI A SUA EXPERIÊNCIA. 

Fonte de pesquisa: Conectado arte: Solange Utuari,Carlos Kater e Bruno Fischer. FTD.  

imagem:www.clubedasombra.com.br 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

Faça a atividade juntamente com sua família. 

 Semana 13: Essa semana vamos fazer a atividade de corrida “Skipping”.  

Skipping: é o movimento da corrida parado no lugar com elevação alternada dos joelhos 

até a altura da cintura, trabalhando os braços alternadamente conforme a velocidade. 

O tronco deve estar levemente inclinado para trás e a frequência de movimentação dos 

braços deve ser rápida. 

Faça o skipping por um minuto e descanse dois minutos, repita a sequência de quatro a 

cinco vezes, a seguir alonguem-se, pernas de borboleta, conte até trinta, depois “estique” as 

pernas e conte até trinta também. 

 
    

              Fonte: www.souesportista.decathlon.com.br e melhore-sua-tecnica-de-corrida/  

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DE 29/06 A 03/07 

 MATEMÁTICA  

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? 900.000.000 

 

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- Cento e quarenta e cinco trilhões  

 434.454.123.128.345- Quatrocentos e trinta e quatro trilhões quatrocentos e 

cinquenta e quatro bilhões cento e vinte e três milhões cento e vinte e oito mil 

trezentos e quarenta e cinco 

 123.234.876.675.670 – Centro e vinte e três trilhões duzentos e trinta e quatro 

bilhões oitocentos e setenta e seis milhões seiscentos e setenta e cinco mil 

seiscentos e setenta 

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 

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


da pessoa. Considerando esta informação quantos ossos encontraremos em 9 pessoas 

adultas? 1.854 

 

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

ele tinha 15 anos. Quantos anos Antônio tem hoje? 60 anos  

 

5. Arme e efetue: 

a) 123.453.675 - 453.879 = 122.999.796 

b) 56.675 X 34 = 1.926.950 

c) 134.765 - 48.200 = 86.565 

d) 3.423 : 7 = 489 

 

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

As células, os tecidos, os órgãos e sistemas do nosso organismo 

2) Qual a menor parte viva do nosso corpo? As células  

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

mais de 10 trilhões, elas são tão pequenas só podem ser vistas através de 

microscópios.  

4) O que são tecidos? Um grupo de células que fazem as mesmas coisas formam o que 

chamamos de tecido 

5) Cite três tipos de tecidos? Musculares, nervosos e sanguíneos  

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

muscular 

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

8) Como se formam os órgãos? Os órgãos do corpo humano são formados pelo 

agrupamento dos tecidos. 

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

saudável? (10 linhas) resposta pessoal 

 

 Gramática 

ATIVIDADES 

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

gramaticais destacadas: 

a) EU sonhei com MEU presente.  Você sonhou com o SEU? 

b) Elas viajaram com SEUS pais. Nós viajamos com os NOSSOS. 

c) EU te dou MINHAS figurinhas. TU me dás as SUAS. 

 

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

PESSOAL 

  

Ortografia  

1. Leia as palavras abaixo: 

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

SOM CH SOM S SOM Z SOM CS 

XÍCARA EXTINTOR EXÓTICO REFLEXO 

MEXILHÃO TEXTUAL EXEMPLO AXILA 

AMEIXA EXPECTATIVA EXATO CIRCUNFLEXO 

 


