
 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 5º ANO 

PERÍODO: 15/06/2020 A 19/06/2020 

 

 

 

 

 

 

Texto 1 – O que é História em Quadrinhos? 

As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela linguagem verbal e não 

verbal.Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos - local onde os personagens são 

expostos - e a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. 

  

http://www.eraumavezbrasil.com.br/voce-sabia-que-existem-diversos-tipos-de-baloes/, acesso em 02/05/2020, as 18h21m. 

 

Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é 

transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais.Ainda existemas 

onomatopéias que são os sons, ruídos reproduzidos por letras e desenhos. Também há os 

recursos gráficos que em sua maioria são os símbolos e sinais que aplicados aos desenhos, 

acrescentam-lhe sensações, movimentos, etc. 

https://www.estudopratico.

com.br/onomatopeia/ 

Essas histórias possuem: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho, assim como um 

texto narrativo. 
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Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de 

trazer o leitor para "dentro" da história contada. 

Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar o humor, 

mas podem também transmitir uma informação, uma alerta à população, como é o caso das 

famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, 

aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. 

Adaptado de: https://www.soescola.com/2017/08/plano-de-aula-sobre-historias-em-quadrinhos.html, acesso em 
02/05/2020, às 18h. 

 

Atividade 01 (EF35LP07) (EF05LP09) (EF05LP26) –Leia a história em quadrinhos abaixo, 

preste atenção no que acontece na história, a partir da leitura, faça as atividades em seu 

caderno de Língua Portuguesa ou numa folha. 

 

https://br.pinterest.com/pin/230035493440543221/, acesso em 02/05/2020, as 17:22h. 
 

a)Essa HQ (História em Quadrinhos) conta uma história com a turma da Mônica. Apesar de nos 

5 (cinco) primeiros quadrinhos não haver balões de fala, nós podemos entender o que acontece. 

Através de quais recursos conseguimos entender essa parte da história? 

b)Que tipo de frase é a primeira frase falada pelo personagem que conversa com a Mônica no 

sexto quadrinho? 

c)Qual o nome do ponto utilizado nas outras duas frases faladas pela Mônica e pelo homem? 

 

https://www.soescola.com/2017/08/plano-de-aula-sobre-historias-em-quadrinhos.html
https://br.pinterest.com/pin/230035493440543221/


 

d) Agora você vai escrever a história acima em forma de um texto narrativo, narrando os 

acontecimentos que você observou, escrevendo as falas dos personagens utilizando 

travessões. Não se esqueça dos parágrafos, letra maiúscula no início de cada frase e da 

pontuação adequada. 

 

Atividade 2 (EF05CI03/ES)–Leia com atenção as questões abaixo ea partir da leitura da HQ e 

de seus conhecimentos prévios, escreva as respostas em seu caderno de Ciências ou numa 

folha. 

a)A HQ da Turma da Mônica fala sobre qual assunto/tema? 

 

(A) desmatamento 

(B) poluição 

(C) lixo 

 

b)Entre as piores consequências do desmatamento, podemos citar: 

 

(A) urbanização, exploração dos recursos naturais. 

(B) expansão do agronegócio, produção de alimentos. 

(C)perda de recursos naturais e da biodiversidade, erosão dos solos, extinção de rios por conta 

do assoreamento, mudanças climáticas, efeito estufa, aquecimento global. 

 

c) A árvore cortada da HQ fez muita falta para o Cebolinha, Mônica, Magali e Cascão. 

Relacione as informações abaixo, escrevendo o nome do personagem e o benefício perdido por 

conta da falta da árvore. 

 

(A) Mônica    1. Deixou de ter as maçãs que a árvore produzia. 

(B) Cebolinha   2. Perdeu o apoio para amarrar o balanço. 

(C) Cascão    3. Deixou de ter a sombra que a arvore proporciona. 

(D) Magali    4. Perdeu a oportunidade de cuidar da árvore. 

 

d) Quais as principais diferenças entre os terrenos abaixo? Que solo você considera que está 

mais produtivo, mantendoprotegida sua biodiversidade, protegendo o meio ambiente? Justifique 

sua resposta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://patiohype.com.br/turma-do-chico-bento-de-olho-na-natureza-e-lancada-no-ibama/, acesso em 04/05/2020, às 08h23m. 

 

 

 

 

 

 

Texto 1 -Cidades, a ocupação do espaço urbano. 

No mundo atual, mais da metade da população mundial vive em cidades, em espaços 

urbanos, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, esse número é 

ainda maior. Segundo dados organizado pelo IBGE, quase 85% da população brasileira vive em 

cidades. 

O aumento da população nas grandes cidades está associado ao êxodo rural, ou seja, ao 

fato de a população deixar a zona rural para dirigir-se aos centros urbanos, em busca deuma 

série de serviços e condições de habitações que possibilitaram uma melhoria em suas vidas. 

Mas mesmo com essas melhorias, a vida na cidade é permeada de problemas. Estes 

problemas são geralmente do tamanho da cidade em que se habita. Nas cidades maiores, os 

problemas são também maiores. 

O processo de urbanização refere-se ao crescimento das cidades em virtude do aumento 

populacional. 

O processo de urbanização, além de ocorrer de forma desigual, dá-se de 

forma desordenada, apontando então a falta de planejamento. Isso acarreta diversos 

problemas urbanos de ordem social e ambiental. São alguns deles:falta de infraestrutura, 

favelas, excesso de lixo, poluição, violência, inundações, falta de empregos e vagas em 

escolas etc. 

 

Atividade 1 (EF05HI09) – Um dos problemas urbanos acarretados pelo processo de 

urbanização é o excesso de lixo. Veja: 
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 Agora reflita e responda em seu caderno de História ou numa folha. 

 

a) A rua é o local ideal para o descarte do lixo? 

b) Por que ainda existem pessoas que amontoam lixo nas ruas? 

c) Por que as ruas ficam tomadas pela água se há galerias pluviais? 

d) Seria possível resolver a questão do descarte correto do lixo? 

e) Em nossa cidade como o lixo é descartado? 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5886/historia-do-reaproveitamento-e-da-reciclagem-dos-materiais-ao-longo-do-tempo#atividade, 

acesso em 04/06/2020, às 10h. 

 
 

Atividade 2 (EF05GE03/ES) (EF05GE04)–Copie a alternativa correta em seu caderno de 

Geografia ou numa folha. 

 

a)A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, 

como: 

 

A. Falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. 

B. Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de 

violência. 

C. Somente falta de emprego e violência urbana.  

D. O processo de urbanização não ocorreu de forma desigual. Logo, não acarretou 

problemas urbanos. 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5886/historia-do-reaproveitamento-e-da-reciclagem-dos-materiais-ao-longo-do-tempo#atividade


 

  

b)Leia as afirmativas a seguir. 

 

I - O êxodo rural é uma das causas da urbanização acelerada, que acarreta, entre outros 

problemas, o aumento do desemprego. 

II - O crescimento da taxa de urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições de 

vida da população. 

III - O aumento das favelas pode ser apontado como consequência do êxodo rural e da 

crescente urbanização. 

 

Com base nessas afirmativas sobre urbanização, copie a alternativa correta: 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c)Todas as alternativas estão corretas. 

d)Apenas III está correta. 

 

Atividade 3 (EF05GE03/ES)(EF05GE04) - Observe e analise as diferenças entre as paisagens 

a seguir, depois faça a atividades em seu caderno de Geografia ou numa folha. 

 

 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5850/espaco-urbano 

acesso em 04/06/2020, às 8h46m. 

 
 
a)Dos elementos estão presentes em cada uma das paisagens, o que mais se destaca em cada 

uma delas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-
paisagem.htmacesso em 04/06/2020, às 8h46m. 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5850/espaco-urbano acesso 

em 04/06/2020, às 8h48m. 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5850/espaco-urbano
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Atividade 1 (EF05MA) –Bruno e mais 11 amigos participaram de um encontro de alunos, antes 

da pandemia, num clube de seu bairro. Sabendo do perigo de ingerir bebida alcoólica e dirigir, 

eles fizeram a receita de um “Drink Esperto”, sem álcool. 

 

 

a)A receita acima serve 6 pessoas. Como o grupo de amigos de Bruno era maior, que 

quantidade eles usaram? Anote as respostas em seu caderno de Matemática ou numa folha. 

 Suco de maçã ou pêssego: 

 Soda limonada: 

 Água mineral: 

 Cubinhos de melancia: 

 Cubinhos de maçã: 

 Cubinhos de abacaxi: 

 Pedras de gelo: 

 Rodelas de laranja: 
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b) O drink depois de pronto rendeu 36 copos. Represente em forma de fração a quantidade de 

copos consumida por cada amigo abaixo. 

 Total de copos que rendeu a receita: 

 Bruno, João e Carlos, 3 copos: 

 Marcelo, Melissa e Ana, 2 copos: 

 Keila, Maria, Jamile e Joaquim, 1 copo: 

 Sabrina e Pedro, 4 copos: 

 Total de copos consumidos pelo grupo: 

 

Atividade 2 (EF05MA) – Você tem a sua frente pedaços de três bolos de sabores diferentes: 

maçãs, chocolate e uva.Anote as respostas em seu caderno de Matemática ou numa folha. 

Você pode fazer desenhos, contas, ou o que precisar para chegar ao resultado. 

 

a) Se você fosse escolher um dos sabores, pensando em comer mais, qual sabor você 

escolheria? Por quê? 

b) Se você quiser comer a menor quantidade de bolo, qual pedaço deverá escolher? 

c) Quantos pedaços de bolo dividido em oito partes são necessários para formar um pedaço 

do bolo dividido em duas partes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Atividade 1 – Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos 

estruturados de forma harmoniosa, podendo conter rimas entre os versos ou não. Ela pode ser 

usada como forma de expressar os mais variados sentimentos como amor, amizade, tristeza, 

saudade, entre outros. Em tempos de isolamento social vivenciamos vários desses sentimentos 

e alimentamos muitos desejos.  

Vamos observar a nuvem de palavras abaixo e dar voz ao nosso coração e expressar os 

nossos sentimentos produzindo um poema com o tema “Passear com Poesia”.  

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/nuvem-de-palavras-reune-desejos-de-

leitores-de-zerohora-com-para-2010-2766889.html. 
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Atividade referente ao período do dia 15/06/2020 ao dia 19/06/2020 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: INGLÊS NO NOSSO DIA A DIA 

 
O ALFABETO EM INGLÊS 

 

O alfabeto (alphabet) em inglês possui a mesma quantidade de letras do alfabeto da 

língua portuguesa, 26 letras. O alfabeto em inglês é o mesmo da língua portuguesa, mas as 

letras são pronunciadas de outra forma. 

Relembre como devem ser pronunciadas as letras do alfabeto da língua inglesa: 
 

• A - ei 

• B - bí 
• C - cí 
• D - dí 
• E - í 
• F - éf 
• G - djí 

• H - êicht 
• I - ai 

• J - djêi 
• K - key 
• L - él 

• M - ém 

 

 

• N - én 
• O - ou 
• P - pí 

• Q - quiu 
• R - ar 
• S - és 
• T - tí 
• U - iu 
• V - vi 

• W - dãbliu 
• X - équis 
• Y - uai 
• Z - zí 

 
 



 
 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/alfabeto-em-ingles 
 
 

EXERCÍCIO 

 
Pronuncie em inglês as letras que formam o seu nome completo. Depois escreva 

em seu caderno de inglês como as letras que formam o seu nome completo são 

pronunciadas. Comece assim: Hello! My name is (e escreva como as letras que formam 

o seu nome completo são pronunciadas). Se puder, grave um vídeo de você se 

apresentando em inglês, conforme a frase que você escreveu no seu caderno e envie o 

vídeo para mim. Irei amar receber seu vídeo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/alfabeto-em-ingles
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FESTA JUNINA 
 

 As Festas Juninas são celebradas ao longo do mês de junho. Sua origem foram as 
festas pagãs, com fogueiras e queimas de fogos para afugentar os maus espíritos. Elas 
começaram nos campos e plantações originando os trajes típicos de caipiras e 
sinhazinhas, com casamento de roça, discurso do padrinho, as capelinhas decoradas etc.  
 Pela tradição, a festa junina consiste em celebrar os bons resultados da colheita e 
também, pedir que o próximo plantio traga bons frutos. São João é o santo protetor das 
colheitas e se faz comemorar com seus seguidores: Santo Antônio e São Pedro (13, 24, 
29 de junho). As festas juninas estão enraizadas de arte popular com suas influências 
próprias das regiões, cheias de pureza, ingenuidade, poesia e inspiração. 
 
Fonte:https://professorajuce.blogspot.com/2018/06/plano-de-aula-festa-junina-4-e-5-

ano.html 

Leia a Poesia: 

Noite de São João 

(Isabel Cristina Silveira Soares) 

 

São João bate à porta 

Junta a ele vem a festança 

Busca - pé pra todo lado 

Gente linda e muita dança! 

 

Rala o coco pra cocada 

Coloca o milho no espeto 

Céu, de noite estrelado 

Pra balançar o esqueleto! 

 

Se desejar ser meu compadre 

A fogueira, vamos pular 

Numa grande brincadeira 

Se achegue, vamos brincar! 

https://professorajuce.blogspot.com/2018/06/plano-de-aula-festa-junina-4-e-5-ano.html
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ATIVIDADE 

 
Após realizar a leitura da poesia “Noite de São João”, que tal criar um convite para a festa 

personalizado? Faça no seu caderno de arte enfeite retalhos de tecidos, pedaços de 

papel, revistas, jornais, EVA, tudo bem colorido! Use e abuse de sua criatividade. Deixe 

seu desenho bem característico de uma festa junina! 

Veja o exemplo: 
 

 
 
 

Fonte: https://professorajuce.blogspot.com/2018/06/plano-de-aula-festa-junina-4-e-5-

ano.html 
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