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Semana de 13/07 à 17/072020 
 

Aos alunos e responsáveis 

Seguindo em nossa reorganização de trabalho, disponibilizamos mais algumas 
atividades para proporcionar a nossas crianças situações de aprendizagens e 
descobertas fora da escola. Reforçamos que o nosso principal objetivo é diminuir os 
impactos causados pela ausência das aulas presenciais em função do combate ao 
Coronavírus.  

  

Atenção: Nem tudo é necessário copiar no caderno. De maneira geral, sempre 
pedimos que registrem as questões e as respostas.  

Esperamos em que em breve possamos estar juntos, em segurança, novamente.  

Enquanto isso, mantenham uma rotina de estudo, ou seja, combinem um momento 
para a realização destas atividades e para momentos de aprender juntos (assistir aquele 
filme comendo pipoca, jogando um dos jogos propostos, preparando uma receita gostosa 
e realizando as tarefas da casa – sim, a criança pode e deve ser estimulada a participar 
da organização e manutenção dos espaços em que interage). Isso a ajuda a desenvolver 
sua autonomia e auto confiança. 

Atenciosamente  
Professores: Claudia, Evandra, Fabiana, Adriana e Felipe 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A Guerra Contra os Mosquitos: A ameaça da dengue  

O perigo não mora apenas em áreas desmatadas. A 

dengue, doença infecciosa febril, causada por um vírus, é 

transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, que parecia ter 

sido erradicada do Brasil e de outros países da América 

latina. A urbanização acelerada e lentidão do governo em 

reestabelecer medidas de vigilância epidemiológica 

acabaram facilitando a volta desses transmissores. Isso foi 

possível porque eles encontraram as condições ideais 

para se reproduzir em pneus e ferros velhos, mas também em depósitos de lixo e em 

locais de agua limpa e parada, como vasos de plantas e cisternas, comuns nas grandes 

cidades. Com maior quantidade de mosquitos transmissores e de criadouros onde eles 

podem colocar ovos, cresceu o número de pessoas expostas a infecção. Atualmente, a 

dengue é a doença transmissível mais preocupante do sudeste, tendo sido registrado 

mais de 250 mil casos no estado do Rio de Janeiro, com 174 mortes durante o ano de 

2008 e a ameaça de números igualmente alarmantes em 2009.  

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes 

Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como 
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https://istoe.com.br/114902_UMANOVA+DOENCA+CHEGA+AO+BRASIL/
https://istoe.com.br/114902_UMANOVA+DOENCA+CHEGA+AO+BRASIL/
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em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem 

manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.   Segundo 

o Jornal Repórter Diário, São Bernardo é a cidade com os dados mais assustadores. 

Sozinho, o município responde por quase 40% do total da região, com 435 vítimas, destas 

334 autóctones (que contraíram a doença no município). No ano passado, o município 

teve somente 28 ocorrências. Em seguida aparece Santo André, com 346 casos, destas 

244 autóctones. Em 2018, a cidade contabilizou 14 casos, variação de 1.642%.  Em 

comparação ao ano passado, o número de casos de dengue em Diadema também 

apresentou alta significante, variação de 1.909%, com 11 casos em 2018 para 221 

ocorrências neste ano. Outra cidade que despontou na contagem foi Mauá, que 

contabilizou apenas nove ocorrências no ano passado e 223 este ano, sendo 140 

autóctones, alta de 2.377%. 
Sérgio adeodato. Revista Horizonte Geográfica, São Paulo: Ed. Horizonte, n.121,2009. 

 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2724862/casos-de-dengue-aumentam-1-787-este-ano-na-regiao/   

Analisando os fatos 

1- Qual o assunto abordado no texto? 

2-Quais são as cidades citadas no artigo? 

3- Em sua opinião qual o motivo de não estarem divulgando tanto os perigos da dengue 

ultimamente? 

4- Quais as formas de prevenção citadas no texto? 

5- Quais as informações sobre a cidade onde você mora? 

6- Você acha que é importante se prevenir contra a dengue? Por quê? 

7- Retire do texto os dados de maior importância. 

8- O quadro com os números da doença te ajudou a entender melhor as informações? 

Relata o motivo: 

9- De qual fonte o texto foi retirado? 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2724862/casos-de-dengue-aumentam-1-787-este-ano-na-regiao/
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MATEMÁTICA 

http://www.colegionomelini.com.br/nc/segmentos/ef1ei/problematizando.html 

 

Através de uma situação problema, o aluno é desafiado a encontrar a solução para algo 

ou ocorrências reais do cotidiano. Para isso ele deverá elaborar o pensamento e pensar 

em possíveis soluções para resolver usando o conhecimento já adquirido e chegar a um 

novo conhecimento. Nessa atividade você deverá montar e efetuar a conta primeiro para 

depois marcar a alternativa correta. Copiar no caderno.  

 

    Resolva os problemas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
1) Se o quilo do camarão custa R$ 34,99, qual é o preço de 5 quilos desse mesmo 

camarão? 
 

a) R$ 68,00          b) R$174,95           c) R$ 69,08           d) R$170,00 

 

2) Maria comprou 5 balas que custavam R$ 0,35 centavos cada uma. Já Pedro, preferiu 
comprar 2 salgadinhos no valor de R$ 2,50 cada. Se a mãe deles deu R$20,00, com 
qual valor eles voltaram para casa após as compras? 
 

a) R$14,35           b) R$ 13,25              c) R$ 14,95            d) R$ 12,95 

 

3) Vó Maria tem 8 netos, e como presente de natal, resolveu repartir igualmente a 
quantia de R$ 1946,00 entre 8 Netos. Com quanto cada neto ficou? 
 

a) R$ 242,50       b) R$ 222,00       c) R$ 235,25         d) R$ 243,25 

 

4) Ana Lucia comprou 892 metros de tecido e fez várias cortinas do mesmo tamanho 
para as janelas do quarto de seu hotel. Cada cortina gastou 4 metros. Quantas 
cortinas Ana Lúcia fez? 
 

a) 210                  b) 226               c) 223                  d) 123 
 

5) Jair nasceu em 1998. Em que ano ele fará 35 anos? 

A) 2016              b) 2025               c) 2033                 d) 2020 

http://www.colegionomelini.com.br/nc/segmentos/ef1ei/problematizando.html
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6-Um pedreiro recebeu, o pagamento pelo seu trabalho, de maneira parcelada. As 

parcelas ficaram da seguinte maneira: 22.000 / 14.000 / 10.000 / 5.000. Quanto ele 

recebeu pela obra? 

 

a) (   ) 62.000       b) (    ) 51.000          C)   (    ) 70.000 

 

7-O número natural resultante da adição de 2.467 e 347 é: 

 

a) (    ) 2.704          b) (    ) 2.814         c)     (    ) 5.937 

 

8-O resultado da subtração abaixo é: 

                                                  679 – 38 

a) (    ) 299                  b) (    ) 631                c) (    ) 641 

 

9-Uma escola montou 4 times para arrecadar alimentos para uma instituição de caridade, 

o gráfico abaixo mostra a quantidade de alimentos arrecadados por cada time. 

 

Os time A e C juntos arrecadaram: 

 

a) (    ) 50 quilos            b)   (    ) 70 quilos          c )(    ) 30 quilos 
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CIÊNCIAS (REVISÃO ÁGUA-LIXO) 

TEXTO APENAS PARA LEITURA 

Como você já sabe dos conteúdos anteriores de toda a água da Terra somente 3% é 

água doce (água necessária para suprir as nossas necessidades). E deste volume 69% 

são águas armazenadas em calotas polares e geleiras, 30% são águas subterrâneas e 

somente 1% são as águas superficiais que formam os rios, lagos e represas, e esses 

números dão às águas subterrâneas um lugar muito importante!!! 

Mas você sabe o que são águas subterrâneas? 

A água subterrânea é a parcela de água que permanece no subsolo (abaixo do 

solo/terra), onde é armazenada em poros e fraturas existentes em rochas e grãos dos 

solos. Flui lentamente até descarregar em corpos de água de superfície (rios e lagos) e 

pode ser interceptada por raízes de plantas ou ser extraída através de poços. Esta água, 

invisível aos olhos, tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, no fluxo dos 

rios, lagos e lagoas. A água subterrânea é também responsável por manter a permanente 

a água de rios durante os períodos de estiagem. As águas subterrâneas são 

armazenadas em aquíferos! 

E o que são aquíferos?  

Aquíferos são reservatórios subterrâneos de água, sendo possível extrair quantidades 

suficientes para permitir um aproveitamento econômico e abastecimento público.  

Os aquíferos também podem ser classificados por suas características hidráulicas, 

podendo ser livres ou confinados. Aquíferos livres, também chamados de freáticos, estão 

mais próximos à superfície e ficam submetidos à pressão atmosférica. Já os aquíferos 

confinados estão em uma profundidade maior e, intercalados por camadas impermeáveis, 

estão submetidos a uma pressão maior que a da atmosfera.  

As áreas por onde os aquíferos são abastecidos (por onde o aquífero recebe água) são 

chamadas de áreas de recarga e normalmente são afloramento de formações geológicas. 

Já os locais onde a água brota (por onde a água sai) do aquífero são as áreas de 

descarga. As águas geralmente voltam à superfície como nascentes ou escoamento 

básico que irá contribuir para as águas que irão formar córregos e rios. 

https://aguasustentavel.org.br/publicacoes/blog/52-vamos-falar-de-agua-subterranea 

 

 

https://aguasustentavel.org.br/publicacoes/blog/52-vamos-falar-de-agua-subterranea
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PROPOSTA DE ATIVIDADE: Faça uma pesquisa sobre aquíferos e faça um desenho 

representativo dos mesmos indicando suas características: 
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GEOGRAFIA 

TEXTO APENAS PARA LEITURA 

(REVISÃO FENOMENOS NATURAIS DA TERRA) 

Os vulcões são fraturas ou aberturas na superfície terrestre por onde são expelidos 

materiais oriundos do interior da Terra, como lavas, gases e outros materiais chamados 

de “piroclastos”. Eles são formados por uma câmara magmática, por uma cratera 

vulcânica, um cone e uma chaminé, possuindo também algumas saídas laterais ou 

periféricas, conforme podemos observar no esquema a seguir: 

 

Basicamente, a lava oriunda do manto terrestre acumula-se no interior da crosta, e forma 

a câmara magmática. Quando a pressão exercida pelas forças endógenas ou internas 

da Terra aumenta, a tendência é que essa lava suba, passando principalmente 

pela chaminé central, por onde ela entra em erupção. 

Uma erupção vulcânica, pode ser considerada como um tipo de desastre natural, já que 

florestas inteiras são destruídas, além de cidades, moradias, estradas e muitos outros. 

Somam-se a isso os efeitos atmosféricos gerados pelas cinzas e gases lançados, que 

interferem no clima, nas condições de visibilidade e nos índices de poluição. 

Por outro lado, o magma expelido pelos vulcões é um importante agente modelador 

do relevo, pois o magma solidificado origina as rochas ígneas ou magmáticas extrusivas, 

dentre as quais o exemplo mais comum é o basalto. Este, além de possuir um importante 

valor econômico, quando decomposto, origina solos extremamente férteis, a exemplo da 

terra roxa. 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/tsunami.html 

 

 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/vulcanismo.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/tipos-relevo.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/tsunami.html
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Proposta de atividade: Faça uma pesquisa sobre os significados das palavras 

abaixo;  ( Registre no caderno ). 

ORIUNDOS- _______________________________________________ 

 
PIROCLASTOS- ____________________________________________ 
 
 
CAMÂRA MAGNETICA- _____________________________________ 
 
 
 
ENDOGENAS- ____________________________________________ 
 
 
ATMOSFÉRICO- ___________________________________________ 
 
 
MAGMA - _________________________________________________ 
 
 
RELEVO-__________________________________________________ 
 
 
ÍGNEAS- __________________________________________________ 
 
 
BASALTO- ________________________________________________ 
 
 
 

HISTÓRIA:    

Conhecendo os Mitos  

 Somente leitura: Os Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para 

explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, 

que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, 

personagens sobrenaturais, deuses e heróis. 

 

Você conhece o mito de Teseu e o Minotauro? 

 Essa história diz muito sobre traição, mas também fala de como é necessário se 

autoconhecer frente às lutas da vida. 
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Teseu foi um dos maiores atenienses dos mitos e um dos maiores heróis da Grécia, ele 

era filho do rei de Atenas Egeu e de Etra. Seu nome significa “o homem forte por 

excelência”. Na jornada do herói existe uma necessidade latente de buscar a si mesmo e 

de compreender de onde as suas ações vêm. Segundo o mito, Minos reinava na ilha de 

Creta. Um dia Poseidon, o deus dos mares, deu-lhe um touro, o qual o rei Minos deveria 

sacrificar, no entanto ele desobedeceu ao pedido de Poseidon e guardou o touro para 

si. Foi quando a esposa de Minos, Pasífae se apaixonou pelo animal.  

Acredita-se que essa paixão foi uma vingança de Poseidon ou de Afrodite, a deusa do 

amor. 

Em Creta também vivia um célebre arquiteto, o inventor Dédalo. Este homem foi quem 

ajudou Pasífae a atrair o touro para uma novilha de bronze e oca. Desta relação nasceria 

o monstruoso homem com cabeça de touro: o Minotauro.  

Quando Minotauro nasceu, Minos, envergonhado fez com que Dédalo construísse um 

labirinto para ali deixar o menino monstruoso...  

Quer saber mais sobre esse mito? Então continue a ler a história em outro gênero textual, 

HQ. Isso mesmo, História em Quadrinhos, que segue abaixo: 

https://www.eusemfronteiras.com.br/o-mito-de-teseu-e-minotauro-mais-que-uma-historia/ 

 

 

 
 

https://www.eusemfronteiras.com.br/o-mito-de-teseu-e-minotauro-mais-que-uma-historia/
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William, Marcia. Mitos gregos: o vôo de Ícaro e outas lendas. São Paulo: Ática, 2005. 

 
 

 ATIVIDADE: Essa semana você terá que contar o mito: Teseu e o Minotauro, para 

alguém de sua família e registar no caderno como foi à experiência.  Você pode começar 

explicando o que é um mito. Depois pode fazer algumas perguntas como, por exemplo:  

O que você achou do Mito?   

 Você conhece algum mito?  

Pergunte coisas especificas da matéria História, como a época em que os fatos ocorreram 

e explicar para a pessoa que estiver conversando. Além de ser um momento gostoso de 

bate papo em família, será uma forma de verificar os conhecimentos assimilados até aqui.  

As perguntas também podem ser sobre os fatos do texto como algo que chamou atenção 

da pessoa para constatar se foi o mesmo  que lhe despertou interesse .  

 

 DICA: Você pode consultar seu caderno de História antes de fazer as perguntas, para ter 

mais segurança no momento que for explicar para seu familiar sobre a matéria.  

 

  
 

Observação: Não se esqueça! 
Resolva as atividades em seu caderno  e leve para sua professora no retorno das 

aulas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

EMPURRAR COM AS COSTAS 

OBJETIVO: EXPERIMENTAR DISPUTA CORPORAL COM ÊNFASE NOS 

MOVIMENTOS DE EQUILÍBRIO E DESIQUILÍBRIO, SEM UTILIZAR AS MÃOS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: MARQUE UMA LINHA NO CHÃO E 

POSICIONE-SE DE COSTAS COM SEU OPONENTE, UM DE CADA LADO DA 

LINHA, COM AS COSTAS APOIADAS UM NO OUTRO.  

INICIA-SE A DISPUTA AO SINAL COMBINADO E GANHA QUEM CONSEGUIR 

INVADIR O ESPAÇO DO OPONENTE, EMPURRANDO-O DE COSTAS. 

OBS: É NECESSÁRIO MANTER OS BRAÇOS PRÓXIMOS AO TRONCO E 

ABAIXADOS, EVITANDO ASSIM, COTOVELADAS. 

CUIDADO PARA NÃO PERDER O CONTATO COM SEU COLEGA E CAIR DE 

COSTAS, E PARA QUE ISSO NÃO ACONTEÇA, NÃO É PERMITIDO O 

DESLOCAMENTO LATERAL. 

MATERIAIS: GIZ OU QUALQUER OUTRO MATERIAL PARA FAZER UMA 

RISCA NO CHÃO. 

 
Fonte: Práticas Corporais – Educação Física 3º ao 5º ano -  Editora Moderna 
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ARTES 
 A máquina de ilusão 

 Entender como foram criadas as primeiras técnicas de filmagem e como o cinema se 
desenvolveu como linguagem. 

 Identificar o cinematógrafo e compreender seu funcionamento. 

 Compreender o funcionamento dos planos utilizados na filmagem e aplica-los na atividade. 

 
Os irmãos Lumière e o cinematógrafo 
 
 Imagine a cena de um trem chegando à estação. Pessoas embarcam e 
desembarcam de seus vagões. Essas são imagens mostradas no filme A chegada de um 
trem a estação, de 1895, produzido pelos irmãos Lumière. São apenas 55 segundos de 
filme que, juntamente com mais outros nove filmes curtos, foram exibidos por eles em 
Paris, em 28 de dezembro de 1895. 
 A apresentação do filme do trem criou pânico na sala de exibição, pois os 
espectadores ainda não estavam preparados para ver a imagem em movimento. Alguns 
gritavam, outros fugiam para o fundo da sala ao verem o trem avançando em sua direção. 
 Era a magia do cinematógrafo, uma pequena câmera que registrava as imagens e 
as projetava em movimento. 
 

 
 

Se puder assista os vídeos abaixo e coneça um pouco mais. 
 
 “ A Chegada de um trem na estação”, irmãos Lumière, 1895, o primeiro filme da 
humanidade 
https://www.youtube.com/watch?v=RP7OMTA4gOE 
*vídeo retirado do canal do youtube andrio filmes 

A Origem do Cinema 
https://www.youtube.com/watch?v=avFXu5dJQII 
*vídeo retirado do canal do youtube Portal Universe 
 
Viagem à Lua (1902) 
https://www.youtube.com/watch?v=rttJC8B1aMM 
*vídeo retirado do canal do youtube Museu de Imagens 

https://www.youtube.com/watch?v=RP7OMTA4gOE
https://www.youtube.com/channel/UCT5VdyWeP-9wEiPTE0vKIFQ
https://www.youtube.com/watch?v=avFXu5dJQII
https://www.youtube.com/channel/UCgNuyboqK2XRCgn-rU25EpA
https://www.youtube.com/watch?v=rttJC8B1aMM
https://www.youtube.com/channel/UCQfK4siYTgX4IfxJLMjRKrg
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Atividade 

 

Dicas: 

1 - Use o celular na posição horizontal. 

2 – Pense no local e no tema da sua filmagem. 

3 – Você pode fazer um roteiro para facilitar a sua filmagem. 

4 – Se não for possível filmar ou tirar fotografias faça desenhos de cada plano 


