
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 

 
 

Às famílias de nossos alunos. 

 Pra começar, não podemos deixar de agradecer o empenho de todos vocês na realização das 

atividades com as crianças em casa. Apesar de não ser tarefa fácil, estamos todos nos adequando e 

procurando novas estratégias para que nossos alunos percam o mínimo possível do conteúdo do ano 

letivo. E nada disso seria possível se vocês, famílias, não topassem essa parceria, e não 

compreendessem a importância de manter o aluno conectado aos seus estudos. Após 12 semanas 

enviando atividades para casa, chegou o momento da nossa revisão. Essa é uma prática comum na 

escola, pois permite duas ações muito importantes: a primeira é dar oportunidade para que, aquele 

aluno que não fez a atividade, possa fazer. A segunda é, para aquele que já fez, poder ver novamente 

e fixar melhor o conteúdo. O momento de revisão não é apenas falar tudo de novo, mas usar novos 

materiais, novas maneiras de apresentar o conteúdo, e dar a chance de que todos possam absorver 

aquela aula. Faremos nossa revisão de duas em duas semanas, por isso vocês podem achar que 

estamos enviando mais atividades, mas não é isso, a cada semana as crianças estarão fazendo 

revisão de 2 semanas anteriores. Grifado em vermelho estará a semana que está sendo revisada, a 

atividade para correção e a atividade nova. Contaremos também, eventualmente, com áudios de 

explicação dos professores enviados nos grupos de Whatsapp, fiquem atentos.  

          Então, por exemplo, nesta semana de 13 de Julho as crianças farão a revisão das semanas 1 e 

2, ou seja, as semanas de 30 de Março e de 06 de Abril. Na semana seguinte eles farão a revisão das 

semanas 3 e 4, e assim por diante.  

 Continuamos à disposição nos grupos de cada ano ciclo no WhatsApp para que vocês tirem 

dúvidas caso apareçam (94727-1065). 

 Desejamos boas atividades aos nossos alunos, saúde à todos, e ficamos na torcida para que 

estejamos juntos novamente na escola o mais breve possível, com toda segurança necessária.  

                                                                                                               Com carinho, equipe Marieta. 

 

Semana  Período Link para acesso da atividade original no Portal – 5º Ano 
Semana 1 30/03 a 05/04 http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=359  

Semana 2 06/04 a 09/04 http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=393  

http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=359
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=393


REVISÃO SEMANA 1 (30 de Março): CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

 

 

Para esta atividade foi necessário ler os textos, acessar os links disponibilizados pelo professor 

diretamente na atividade e realizar uma pesquisa para responder as questões. A sua resposta também 

pode estar certa, mas escrita de maneira diferente, está valendo! 

 

1. O que é o vírus Covid-19?  

Covid-19 é a denominação oficial do vírus que provocou a doença do Coronavírus. 

2. Quais os sintomas causados pelo vírus? 

Causa doença respiratória. Podendo variar de casos leve e moderado como uma gripe e alguns casos podem 

ser mais graves em pessoas que já possuem outras doenças.  

3. Onde e como surgiu? 

Ainda não há comprovações científicas que demonstram como o Coronavírus surgiu na espécie humana, mas 

os primeiros casos foram notificados na China. 

4. Como prevenir? 

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, utilizar antisséptico à base de álcool gel 70%, após tossir 

e espirrar cobrir a boca e o nariz, evitar contato próximo a pessoas com febre e tosse. 

5. Existe tratamento para o Coronavírus? 

Ainda não há tratamento comprovado para o Coronavírus.  

6. Quantos casos confirmados temos no mundo todo?  

Resposta pessoal. Necessária pesquisa atualizada no momento da busca dos dados. 

 

REVISÃO SEMANA 1 (30 de Março): CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

Atividade: Experiência 

 

O passo a passo para esta atividade já está descrito no arquivo disponibilizado no Portal. 

 

 



REVISÃO SEMANA 2 (06 de Abril): HISTÓRIA 

Atividade sobre texto: “Fixação dos grupos humanos” 

 

Para esta atividade foi necessário ler o texto que está na atividade para responder as questões.  

A sua resposta também pode estar certa, mas escrita de maneira diferente, está valendo! 

 

1. Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da 

escrita? 

Os tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. 

2. Quais eram os materiais usados nas ferramentas no Paleolítico? 

As ferramentas eram feitas de pedra, madeira, ossos e chifres. 

3. Por que o período Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? 

Porque nesse período, entre diversos povos, as ferramentas e objetos criados para as necessidades do 

cotidiano eram feitos principalmente de pedra. 

 

 

REVISÃO SEMANA 2 (06 de Abril): GEOGRAFIA 

 

Atividade sobre texto: “Quantos somos e onde vivemos?” 

 

Para esta atividade foi necessário ler o texto e tabelas que estão na atividade para responder as 

questões.  

 

1. Qual é a região brasileira que tem a maior densidade demográfica? E a menor? 

Deverá ser utilizada como referência a tabela do texto para resolução da questão.  



 
Portanto, a região brasileira com maior densidade é Sudeste. E a com menor densidade é Norte. 

 

2. Qual é a densidade demográfica da região onde você vive? Pesquise. 

Resposta pessoal. Necessária pesquisa atualizada no momento da busca dos dados. 

 
 

REVISÃO SEMANA 2 (06 de Março): PORTUGUÊS 

 
 
                                                      Atividade sobre a crônica: “A Volta” 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atividade foi dividida em 3 partes, sendo que, para esta semana, neste primeiro momento, consideramos 

as orientações para a Parte 1. Para esta atividade foi necessário ler a crônica que está na atividade para 

responder as questões. A sua resposta também pode estar certa, mas escrita de maneira diferente, está 

valendo! 

 

1. Sobre o que fala esse texto? Explique como vocês chegaram a essa conclusão.  

A volta de um homem a sua cidade natal. A explicação deverá ser pessoal de como chegou a essa 

conclusão. 

2. O narrador faz parte da história ou apenas a está contando? Citem uma frase do texto que os levou a essa 

conclusão.  

Não, o narrador não faz parte, pois está contando a história de um homem que volta a sua cidade natal. Um 

exemplo de frase que podemos utilizar que apresente essa afirmação é: “O homem não precisa perguntar 

como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se por suas lembranças.” 

3. Levante hipóteses: o que acontecerá na história daqui pra frente? Como vocês imaginam que será a visita 

do homem à sua cidade natal? 

Resposta pessoal. Libere sua criatividade e proponha um final diferente para essa crônica. 

 

 

REVISÃO SEMANA 2 (06 de Abril): PORTUGUÊS 

 

Atividade sobre o texto informativo: “Coronavírus e pets” 



 

Para esta atividade foi necessário ler o texto informativo que está na atividade para responder as 

questões. A sua resposta também pode estar certa, mas escrita de maneira diferente, está valendo! 

1. Com base no texto acima, é possível afirmar que os animais de estimação podem ficar doentes ou 

transmitir o vírus?  

Segundo a OMS, até o momento, não há evidência significativa de que animais de estimação possam ficar 

doentes ou transmitir a Covid-19. 

2. Quais cuidados deverão ser tomados durante os passeios? E quais os cuidados de higiene? 

Durante os passeios, os veterinários orientam que locais com aglomerações devam ser evitados. E os 

cuidados de higiene são os mesmos para os humanos saudáveis, incluindo lavar as mãos antes e depois de 

tocar os animais, alimentos, suas fezes e ou urina. O tutor também deverá evitar compartilhar alimentos com 

os seus pets. 

 

REVISÃO SEMANA 1 (30 de Março): MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 1 

Utilizando esse número 926.875 responda as questões abaixo: 

 

1. Ele é formado por quantos algarismos? 

1. 7 – aqui o 7 vale 70, então é formado por 2 algarismos. 

2. 8 -  O 8 vale 800, então ele é formado por 3 algarismos. 

3. 6 – O 6 vale 6.000, logo, é formado por 4 algarismos. 

 

4. Qual é o antecessor desse número?    R: 926.874 

5. Qual é o sucessor desse número?   R: 926.876  

6. Qual é o menor algarismo?    R: 5 porque está na casa das unidades.  

7. Qual é o maior algarismo?   R: 9 pois está na casa da centena do milhar, valendo 900.000 
(novecentos mil). 

8. Quais algarismos são pares?   R: 2-6-8  

9. Quais algarismos são ímpares?  R: 9-7-5 

10. Forme três números utilizando os números pares da resposta da questão letra f  R: 268 – 628 – 826 

(exemplo)  

 



11. Forme três números utilizando os números da resposta da questão letra G  R: 975 – 759 – 579 

(exemplo). 

ATIVIDADE 2 

Em nosso dia-a-dia utilizamos muitos números. Eles servem para numerar, quantificar e medir. 

Na maioria das vezes usamos o sistema numérico decimal (sistema decimal). No SISTEMA DECIMAL 

os números são formados por dígitos de zero a nove, porém existem outros sistemas numéricos: o 

Romano, o Binário e outros. Como usamos 10 símbolos ou algarismos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) na 

representação dos números dizemos que sua base é 10. Você sabia que no sistema decimal o valor de 

um determinado símbolo numérico depende de sua posição? Repare no número 5775, o valor do 

primeiro algarismo 5 é diferente do valor do último algarismo 5. O da 4ª ordem indica 5 mil e o da 1ª 

ordem 5 unidades. O mesmo acontece com o algarismo 7: 7 centenas e 7 dezenas. 

 

O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja utiliza 10 algarismos (símbolos) diferentes para 

representar todos os números. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é um sistema 

posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração 

que nós usamos. 

 

1. Responda: 

1. Quantos dígitos formam os números no sistema decimal?  10 dígitos 

2. Por que base 10?   De 0 ao 9, os números se repetem porém mudam de posição. 

3. No  número  11    o    primeiro    algarismo    possui    o    mesmo    valor do   segundo?  Não. Por quê? 

 O primeiro algarismo 1 vale 10 por estar na casa da dezena e o segundo, vale 1 mesmo, por estar na 

casa da unidade. 

 

 

4. Use V se a sentença for verdadeira e F se for falsa: 

( V )  No número 434 o algarismo 4 na 3ª ordem representa 400 ou 4 centenas. 

( F ) Com os dígitos 0, 2 e 8 posso formar os números 821 e 207. 

( V ) Existem outros sistemas numéricos além do sistema decimal.  

( V ) Os números servem para medir, quantificar e numerar. 

 

5. Registre pelo menos três situações em que você usa os números: (RESPOSTA PESSOAL) 



ATIVIDADE 3 

1. Você deverá substituir as expressões entre parênteses pelas informações numéricas dadas no 

retângulo. 50 7 85 160 20 137 40 4 8 2,5 11 200 10 3ª 

 

2ª 50 7 85 160 20 137 40 

2,5 11 200 10 3° 8 4  

 

Na (2ª) semana de maio, numa (3ª)-feira, cerca de (40) pessoas participaram da reunião de pais e 

professores da nossa escola. No encontro, (8) assuntos foram tratados e as pessoas presentes comeram 

(160) salgadinhos e beberam (7) garrafas de refrigerantes de (2,5) litros cada. O assunto principal da 

reunião foi a organização da festa junina. As pessoas presentes decidiram que o evento aconteceria no 

dia (20) de junho, ou seja, cerca de (137) dias depois do início das aulas em fevereiro e (10) dias antes do 

mês de julho. Acredita-se que (200) pessoas irão à festa, bem mais do que as (85) do ano passado. 

Na festa haverá (4) barracas de jogos e (11) barracas de comidas e bebidas. O momento mais brilhante da 

festa será a apresentação da quadrilha, com (50) alunos participantes. 

 

2. Para essa festa junina a dona da barraca de cachorro-quente comprou 10 pacotes com 100 pães 

cada um. Se 1 pacote custou R$14,50 então, responda: 

 

1. Quanto a dona da barraca gastou pelos 10 pacotes? R$ 145,00 (10 x 14,50). 

2. Ela possuía R$150,00 para pagar a despesa. Foi possível pagar? Recebeu troco ou não? Se recebeu, 

de quanto foi? Sim, foi possível pagar. R$ 150,00 – R$ 145,00 e recebeu R$ 5,00 de troco.. 

3. Quantos pães a dona da barraca comprou ao todo? 100 pães em cada pacote = 100 x 10 = 1.000. 

4. Na festa, ela venderá cada cachorro-quente por R$ 2,80. Quanto arrecadará se vender todos os pães?  

Se ela vender todos os pães, R$ 2,80 x 1.000= R$ 2.800,00. 

5. A dona da barraca teve lucro ou prejuízo?  De quanto? Se ela gastou 145,00 e arrecadou R$ 2.800,00 

, ela teve um lucro de R$ 2.655,00.. 

ATIVIDADE 4 - CAMPEONATO MATEMÁTICO 

1. Observe: É fácil descobrir o produto de 3 X 19, sem armar a conta, sabe como? 

Mentalmente encontre o produto de 3 X 20 e diminua 3. Assim, 3 X 20 = 60 – 3 = 57. Portanto, 3 X 19 = 

57. Por que precisei diminuir 3 para encontrar o resultado? Você, agora, encontrará os produtos abaixo, 

pensando da mesma forma: 

 Nesse exercício, imagine a tabuada montada até o número que você arredondou (5 x 30 por exemplo), 

ai você precisa voltar uma casa, reduzindo o 5. Ou acrescentando, caso você tenha arredondado para 



um numero menor (6 x 50 por exemplo). 

5 X 29 = 5 x 30 = 150 , menos 5 = 145, logo 5 x 29 = 145  

 

6 X 51 =  6 x 50 = 300 , mais 6 = 306, logo 6 x 51 = 306 

 

2. Estimativa e aproximação não precisam de cálculo exato: 

 

1. 235 + 180  é maior ou menor que 400?   maior 

2. 856  – 56  é maior ou menor que 800?  igual 

3. 42  : 7 é maior ou menor que 3?  maior 

4. 9 X 9 é  maior ou menor que 100?  menor 

5. Dentre as três opções escolha uma que mais se aproxima da correta, só fazendo cálculo mental: 

 

a) 254 + 104 = 230 359 808 

b) 722 – 525 = 

 

 
 
 
E A 
MULTIPLICAÇÃO? 

100 970 
190 

 

A multiplicação é a soma da mesma quantidade várias vezes. 

Exemplo: Um fazendeiro quer colocar 4 ferraduras em seus 6 cavalos. Quantas ferraduras precisará?  

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 ou 6 X 4 = 24 

 

Resolva: 

1. Uma costureira fará 9 vestidos para a festa junina da escola. Ela cobrará por um vestido R$ 35,00. 

Ela receberá no final do trabalho 35 +35+35+35+35+35+35+35+35= 315    ou    35 x 9 = 315 . 

Resolva aplicando o princípio multiplicativo. 

Estas situações também envolvem a multiplicação: 

2. Jaime ganhou de presente de aniversário 4 camisetas e 3 bermudas. Com essas novas peças ele 

poderá fazer  4 x 3 = 12  combinações de roupas. 

3. Fiz doces para a festa junina da rua. Arrumei-os em 3 bandejas, colocando 12 doces em cada 

bandeja. Fiz 12 x 3 = 36 doces para a festa. 

4. D. Marta é mãe de três filhos. Cada filho teve dois filhos. D. Marta tem  3 x 2 = 6  netos. 

 

LEMBRE-SE! Para realizarmos cálculo 

mental com mais facilidade, podemos 

arredondar os números. Exemplo: 

19+14 = (20 + 15= 35)  Agora só 

subtrair o 1 que acrescentei no 19 e o 1 

que acrescentei no 14 -> 35 – 2= 33!    



Mostre no espaço abaixo como encontrou cada resultado: 

 

ATIVIDADE 5 - Medidas de comprimento 

 

1. Qual é a unidade de medida usada para: 

 

1. Medimos uma estrada em QUILOMETROS  

 

2. Medimos um tecido em METROS 

 

3. Medimos um lápis em CENTÍMETROS 

 

2. Complete as lacunas como se pede:  

 

1. 5 km= 5.000 m 

 

2. 0,5 km= 500m 

 

3. 50 cm= 0,5m 

 

4. 1,5 km= 1.500m 

 

5. 5 km= 5.000m 

 
 

6. 9 m= 900 cm 

 

3. Problemas: 

1. Um metro de fita custa R$ 3,50. Se eu preciso de 7,5 metros, quanto eu vou gastar? 

 

 

 

2. Pedro andou 3.750 metros e Marcelo andou 3,6 km. Quem foi mais longe? 

 

  

1. 35 X 9 = primeiro usei o 5 x 9 = 45, depois 3 x 9 = 27. 5 mantém e o 4 

somei ao 27 (27 + 4 = 31) 315 

2.  

3.  

4.  

Neste exercício vamos relembrar da tabela abaixo: 

 

 

Multiplicar 7,5 por 3,50. Lembrando de colocar virgula embaixo de vírgula.  

Obteremos assim o resultado = 26,25 

Pedro, pois 3.750 metros é o mesmo que 3,75 km.  

Ou seja, ele fez 0,15 metros a mais que Marcelo. 



3. Vinicius comprou 5 metros de tecido por R$ 25,00. Quanto custa cada metro de tecido? 

 

 

 
 

4.   As aulas diárias de Paulo têm duração de 3 horas e 50 minutos por dia. Esse período é equivalente a:  

(     ) 150 min 

( X ) 230 min 

(     ) 130 min 

(     ) 350 min 

5. A aula da professora começa às 7 horas e 10 minutos e tem duração de 1 hora e 55 minutos. Essa 

aula termina às: 

(   ) 8h e 45 min 

(   ) 8 h e 55 min 

( x ) 9 h e 5 min 

(   ) 9 h e 15 min 

 

6. Roberto correu a Maratona da Pampulha em 2008. Ele fez o percurso em 1 hora e 47 minutos. Qual 

foi o tempo gasto por Roberto para completar essa maratona? 

 

 

 

( ) 100 Minutos 

(    x    ) 107 Minutos 

( ) 117 Minutos 

( ) 147 Minutos 

 

 

 

Aqui vamos dividir o valor total da compra pelos metros.  

25,00 dividido por 5 e vamos descobrir que cada metro custou R$ 5,00 

Cada 1 hora possui 60 minutos, sendo assim: 

3 horas = 60 + 60+ 60 = 180 minutos 

+ os 50 minutos = 230 minutos 

Das 7h10 ate as 8h10 teremos 1hora de aula. 

Das 8h10 até as 9h, passaram-se 50 

minutos. 

Com os 5 minutos que restam, a aula 

terminará as 9h5min. 

Colocando o tempo total em minutos, temos:  

1h = 60 minutos 



REVISÃO SEMANA 02 (06 de Abril):  ARTE 

Objetos tridimensionais  

Olá queridos, espero que esteja todos bem. Agora teremos a oportunidade de revisar o conteúdo trabalhado e 

também a oportunidade de fazer caso não tenha realizado a mesma.  

Se você não encontrou dificuldade em criar um objeto tridimensional que a proposta pedia, ótimo, então você 

pode usar a mesma ideia pra criar um outro objeto tridimensional escolhendo um tema de sua preferência e 

objetos disponíveis em sua casa, transformando o mesmo até em um brinquedo, ou algo útil para o seu dia a 

dia. Solte a sua criatividade! 

Agora, se você não conseguiu realizar a atividade por algum motivo essa é a oportunidade de fazer. A 

proposta pedia para você observar as obras de arte, identificar as formas geométricas da qual elas foram 

criadas. E que apesar de esta aqui em uma folha elas são esculturas que estão disponíveis no Mam (Museu 

de Arte Moderna) no parque do Ibirapuera. Utilizando essas duas imagens como referencia,  use a sua 

criatividade para fazer um objeto tridimensional ai na sua casa (uma escultura)  utilizando matérias que você 

tem, como por exemplo: caixas de sapato, caixas de remédio de sabonete, rolinho de papel higiênico, 

garrafas de refrigerante, potes de danone, de Yakult, papelão, enfim o que você tiver. Seja criativo e bom 

trabalho. 

Imagens para inspiração 

       1                    2     

1-UNIDADE TRIPARTIDA, 1948-1949, AÇO INOXIDÁVEL- DOADA AO MAM  SP PREMIO REG. ESCULTURA ESTRANGEIRA I 

BIENAL DE SÃO PAULO. 

2- AMILCAR DE CASTRO, SEM TITULO, 1985. AÇO. MAC USP 

Ideias:

 

https://images.app.goo.gl/AVPGAsbMvy5z3kYy7 

 

https://images.app.goo.gl/hMoc1k5U6xck9T9FA 

https://images.app.goo.gl/AVPGAsbMvy5z3kYy7
https://images.app.goo.gl/hMoc1k5U6xck9T9FA


                                                          https://images.app.goo.gl/3VkJcmE2DpFdGAeE9 

 

REVISÃO SEMANA 02 (06 de Abril): EDUCAÇÃO FÍSICA 

       Nesta temática de jogos e brincadeiras de matriz indígena, vamos retomar o que havíamos visto em 

aulas anteriores a este período de pandemia, trabalhamos os jogos de matriz africana como Terra – mar (jogo 

de origem africana de Moçambique) e agora vamos continuar num jogo indígena, a peteca. O local pode ser 

um pátio, quintal, garagem em sua casa desde que tenha espaço suficiente para jogar sem atrapalhar outras 

pessoas. Nesta revisão vamos trabalhar em primeiro lugar a confecção artesanal da peteca, visto que já 

trabalhamos o conceito do jogo. Logo abaixo você verá várias ilustrações com o passo a passo da construção 

da peteca. E na segunda parte vamos relembrar uma maneira simples de jogar.  É importante que um adulto 

acompanhe a criança na fabricação da peteca.     

       A peteca foi construída, em sua base, com uma folha de jornal amassada, colocada no centro de outra 

folha sobreposta, cujas pontas puxam-se para cima. Um barbante foi utilizado para fixar ao meio as folhas de 

jornal que envolveu a folha amassada e lhe deram formato de bola na parte inferior. Uma sacola plástica foi 

usada para revestir a base com o auxílio de fita adesiva. As pontas de jornal foram cortadas em tiras de cima 

para baixo até o barbante, o que deu leveza ao objeto. O passo a passo de sua construção é demonstrado na 

figura a seguir.  

 

Fonte: file:///C:/Users/pc/Downloads/1965-Texto%20do%20artigo-9414-3-10-20190930.pdf 

  Modo de jogar:  

1- No começo do jogo, os jogadores ficam em um círculo – ou de frente um para o outro, se forem 

apenas dois. 

https://images.app.goo.gl/3VkJcmE2DpFdGAeE9
file:///C:/Users/pc/Downloads/1965-Texto%20do%20artigo-9414-3-10-20190930.pdf


2- Um jogador inicia impulsionando a peteca para o alto, numa manobra semelhante ao saque usado 

no vôlei. Ele segura a peteca com uma das mãos e com a outra dá um tapa, de baixo para cima. 

3- Todos os jogadores precisam manter a peteca no ar dando-lhe tapas, para que não caia no chão. 

4- Quem apanhar a peteca ou deixá-la cair, sai do jogo, ou em vez de ser eliminado, pode perder um 

ponto – isso deve ser decidido antes do jogo. 

5- Numa outra versão, um dos jogadores fica no meio do círculo e precisa rebater a peteca para os 

colegas, valendo as mesmas regras da versão anterior.   

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à 

escola, você pode escrever ou se preferir fazer um desenho retratando como foi a brincadeira, quem 

participou, que espaço da sua casa foi realizada esta brincadeira, etc.                           Boa Atividade! 

 

 

O CONTEÚDO DE PORTUGUÊS SERÁ CORRIGIDO POSTERIORMENTE.  


