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EMEB:     

ALUNO (A):   5º ANO 

PROFESSORA:  DISCIPLINA: MATEMÁTICA/GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

PERÍODO: 25/05/2020 a 29/05/2020. 

 

 

Texto 1 - Trabalho infantil no Brasil 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PnadC), em 2016, havia 

2,4 milhões de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 

6% da população (40,1 milhões) nesta faixa etária. 

A maior concentração de trabalho infantil está na faixa etária entre 14 e 17 anos, somando 1,94 

milhão. Já a faixa de cinco a nove anos registra 104 mil crianças exploradas pelo trabalho infantil. 

 
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/ acesso em 15/05/2020, às 15h. 

 

Atividade 1 (EF05GE04) – De acordo com a leitura do texto acima e do gráfico que o representa, responda 

as questões abaixo no caderno de Geografia ou numa folha. 

a) Quais regiões brasileiras registram as maiores taxas de ocupação do trabalho infantil. Escreva o nome e a 

respectiva porcentagem. 

b) Qual a porcentagem de trabalho infantil nas áreas urbana e rural, respectivamente? 

c) Defina área urbana e rural. 

d) Pinte, no mapa abaixo, as regiões citadas acima como as de maior concentração do trabalho infantil, 

depois escreva o nome dos estados e respectivas capitais que o formam. 

 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comodesenharbemfeito.com.br/mapa-1-17/ 

acesso em 16/05/2020 às 16h. 

 

Atividade 2 (EF05MA07) – De acordo com o texto acima, 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 

17 anos trabalhavam no Brasil em 2016. Destes, 1,94 milhão tinham entre 14 e 17 anos. Quantas crianças 

então eram de idade entre 5 e 13 anos? 

 
Atividade 3 (EF05MA24/ES) – O gráfico ao 

lado mostra a população ocupada, ou seja, 

crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos no 

Brasil, trabalhando entre os anos de 2009 e 

2011. Analise-o e responda às questões a 

seguir. 

a) Qual a faixa etária que teve a maior 

diminuição no número de crianças 

trabalhando entre os anos de 2009 e 2011? 

b) Qual a quantidade de crianças de 5 a 17 

que deixou de realizar trabalho infantil de 

2009 a 2011? 

 
http://arquivoabc.blogspot.com/p/atividades-sobre-o-trabalho-infantil.html, acesso em 16/05/2020, as 18h. 

 
 

 

Texto 2 - Declaração Universal dos Direitos das Crianças 

 
No dia 20 de Novembro de 1959 foi aprovado por unanimidade na Assembléia Geral da ONU 

(Organização das Nações Unidas), o texto que dispõe sobre os direitos universais das crianças. 

https://comodesenharbemfeito.com.br/mapa-1-17/
http://arquivoabc.blogspot.com/p/atividades-sobre-o-trabalho-infantil.html%2C%20acesso%20em%2016/05/2020


No documento que ficou conhecido como “Declaração Universal dos Direitos das Crianças“ constam 

10 princípios que orientam todos os países do mundo a respeitarem os direitos dos infantes. 

 

http://turmadasolpangonis.blogspot.com/2016/04/ acesso em 15/05/2020 às 15h. 

 

Texto 3 - Leia o texto abaixo do cartunista brasileiro Jean Galvão. 
 

 

http://meucantinhodesugestes.blogspot.com/2013/07/ acesso em 14/05/2020 às 17h. 

 

Atividade 1 (EF05HI05/ES) – Leia e reflita sobre os direitos das crianças citados acima. Direitos aprovados 

pela ONU para garantir que elas fossem protegidas – afinal, meninos e meninas merecem viver bem e 

felizes. Porém, nem sempre essa combinação é cumprida, mas, o esforço é do planeta inteiro para que 

crianças tenham condições de viver em paz, com alimentos, saúde, segurança e acesso à escola. Responda 

as questões a seguir no caderno de História ou numa folha. 

http://turmadasolpangonis.blogspot.com/2016/04/
http://meucantinhodesugestes.blogspot.com/2013/07/


 

a) Os textos 1 e 2 tratam do mesmo assunto, os direitos das crianças, porém existe uma diferença na 

abordagem do tema. Qual dos dois textos está tratando de forma irônica ou crítica o assunto? Justifique. 

b) No texto 2, que direitos você acha que estão sendo negados à criança da imagem? 

c) Responda à pergunta da imagem abaixo. 

 
 
 
 
 
 

1 2 

 
 
 
 
 
 

 
3 

4 
 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5672/a-evolucao-dos-direitos-das-criancas#atividade acesso em 15/05/2020 às 16h. 

 

 

Atividade 2 (EF05HI04/ES) – Desvende o enigma, responda à pergunta e justifique sua resposta em seu 

caderno de História ou numa folha. 

 
http://arquivoabc.blogspot.com/p/atividades-sobre-o-trabalho-infantil.html aceso em 14/05/2020 às 13h. 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5672/a-evolucao-dos-direitos-das-criancas#atividade
http://arquivoabc.blogspot.com/p/atividades-sobre-o-trabalho-infantil.html%20aceso%20em%2014/05/2020


 
 
 

Texto 1 – Consumo consciente da água 

No Brasil cada pessoa gasta, em média, 185 litros de 

água por dia, enquanto a Organização das Nações Unidas 

(ONU) recomenda o máximo de 110 litros. O desperdício é um 

dos fatores que agravam a escassez desse recurso. Nada mais 

lógico, portanto, que ensinar a quem mais irá sofrer com esse 

problema no futuro: as crianças. Para Malu Nunes, diretora 

executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção  à  

Natureza, a educação para o consumo consciente é uma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://blog.townsq.com.br/dicas-para-economizar- 
agua/ acesso em 15/05/2020 às 17h. 

medida essencial e urgente a ser adotada. “O bom exemplo ainda é o método mais eficaz para transmitir 

ensinamentos aos filhos, mas é possível apostar em outras estratégias, de preferência que tenham um 

aspecto mais lúdico e criativo para criar a consciência da importância da natureza desde cedo”, ressalta 

Nunes. Segundo ela, a estratégia é fazer com que as crianças entendam a conservação como parte do dia a 

dia, e não como uma tarefa forçada. 

1. Comece por uma lista de ações 

Converse com os seus filhos e, juntos, elaborem uma lista com itens que podem servir como metas. Ao fim 

de cada semana, a família pode retomar a lista para avaliar o que foi ou não cumprido. 

2. Reutilize a água 

Ensine as crianças os afazeres nos quais se utiliza ou não água potável. Vocês podem reutilizar a água para 

usá-la na limpeza da casa, por exemplo. 

3. Cultive um jardim 

Para ensinar as crianças que água é vida, faça um jardim com elas, mostrando que os vegetais não vivem 

sem água e que isso compromete a disponibilidade de alimentos. 

4. Entre em contato com a natureza 

Você sabia que existe um tipo de mata que protege os cursos d’água? A mata ciliar leva esse nome pois age 

como os cílios para os olhos e, assim, protege rios, mananciais e outras fontes de água de impurezas, 

poluição, assoreamento e muito mais. Visitar parques no meio da cidade e programar passeios em contato 

com a natureza são formas de demonstrar para as crianças a importância de conservar as áreas naturais e a 

relação delas com as fontes de água. 

5. Escolha o que e quando comprar 

Faça compras de mercado com as crianças. Escolha os alimentos explicando que para eles estarem prontos 

para a venda foi utilizada água no processo de produção. Você pode contar para elas que para produzir um 

quilo de carne bovina são necessários aproximadamente 15 mil litros de água. Já a mesma quantidade de 

carne de frango exige quase quatro mil litros. Faça escolhas conscientes e explique às crianças porque um 
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https://blog.townsq.com.br/dicas-para-economizar-agua/
https://blog.townsq.com.br/dicas-para-economizar-agua/


 
produto é mais aconselhável de ser consumido do que outros. 

É fundamental tornar as crianças conscientes da importância da águe a da sua preservação. Fazendo a 

nossa parte, elas podem seguir um caminho mais sustentável do que a nossa geração. 

Fonte: GisellaMeneguelli/GreenMe 

Adaptado de: https://ciclovivo.com.br/vida-sustentavel/bem-estar/cinco-passos-para-ensinar-as-criancas-o-consumo-consciente-de-agua/ acesso em 

16/05/2020 às 18h. 

 
 

Atividade 1 (EF05CI04/ES) – Com base no texto 1, que você acabou de ler e em seus conhecimentos 

prévios, responda as questões abaixo em seu caderno de Ciências ou numa folha. 

a) Elabore, junto com sua família, uma relação de ações possíveis para o consumo consciente da água em 

sua casa. 

b) Leia o texto. 

Trocar brinquedos é uma forma de mostrar aos pequenos outras possibilidades de diversão e 

interação que não sejam baseadas no consumo. A iniciativa também é um exemplo de atitude sustentável 

para as crianças e uma forma de colocar em prática a economia solidária e o consumo colaborativo. 

 
• O que as crianças da imagem abaixo estão fazendo? Você considera importante essa atitude? Isto é 

uma forma de consumo consciente? Justifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.greenme.com.br/
https://ciclovivo.com.br/vida-sustentavel/bem-estar/cinco-passos-para-ensinar-as-criancas-o-consumo-consciente-de-agua/


 
 

 
DIREITO DA CRIANÇA 

Mara Maravilha 

 
Criança tem direito de se alimentar 

Criança tem direito de se educar 

Saúde é preciso, precisa cuidar 

E todas têm direito a um lar 

 
Criança tem direito pra se respeitar 

Não pode no papel esse Direito ficar 

E o mundo inteiro tem que entender 

Que o direito da criança é pra valer 

 
Futuro no mundo 

Não podem sofrer nenhum tipo de agressão 

Criança amada só tem carinho e amor no coração 

Já é a hora de mudar 

Com os direitos da criança 

Não é pra se brincar 

Compositor: Marcos Pagé / Marileide Félix / Paulo Góes 

 
 

http://cmeiubatubatambau.blogspot.com/2011/10/dia-das-criancas-crianca- 

e-seus.html 

 

 

Atividade 1 – Leia a letra acima e, se puder, ouça em https://www.youtube.com/watch?v=ZVTh9UtbSS4, depois 

responda aos questionamentos em seu caderno ou numa folha. 

a) Qual é o tema central do texto? 

b) Que direitos da criança são apresentados no texto e nas imagens acima? 

c) A quem o autor se refere quando diz: “Futuro no mundo não podem sofrer nenhum tipo de agressão”? 

 
 

Atividade 2 – A criança, assim com os adolescentes e os adultos, tem direitos, mas também tem deveres. 

Deveres nada mais são do que “regras” de convivência que devem ser seguidas para se viver bem em 

sociedade e que favorecem o desenvolvimento infantil. Pesquise sobre os deveres das crianças, e escreva 

pelo menos 03(três) em seu caderno ou numa folha, depois escolha 01 (um) e faça uma ilustração de você 

cumprindo com esse dever. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZVTh9UtbSS4


 
 

Texto 1 - Leia este trecho do livro “Serafina e a criança que trabalha” 

 
Serafina e a criança que trabalha 

 
 

Brincar na rua era coisa natural até uns tempos atrás. Não havia tanta gente, tantos carros, as cidades 

eram sossegadas. A criançada jogava bola de gude, amarelinha, pulava corda. Hoje, os veículos viraram 

donos das ruas, as famílias das cidades grandes foram morar em prédios e, mesmo nas vilas afastadas, rua 

não é mais lugar de criança. As ruas ficaram perigosas. Os pais procuram áreas fechadas para os filhos 

brincarem. 

As crianças pobres nem têm essa sorte. Os pais, com medo das ruas e não tendo onde deixar os 

filhos, logo os põem para trabalhar. Isso também acontece porque a família precisa do dinheirinho que suas 

crianças trazem para casa. 

Na roça, desde cedo, as crianças ajudam os pais a plantar e a colher. Como os pais não estudaram, 

muitas delas encontram uma dificuldade a mais para ir à escola, pois os pais nem sempre acham importante 

ter estudo. E quando acham, a escola fica longe, ou então nem existe escola na região. Essas crianças 

acabam crescendo sem estudo. Trabalham desde cedo e se sujeitam a mexer com veneno, levar picada de 

cobra ou enfrentar as mais duras tarefas – como os fornos de fazer carvão, onde o ar é irrespirável. Nas 

cidades, muitos adolescentes precisam trabalhar de dia e estudar à noite. Fazendo isso, todos eles 

prejudicam o seu futuro, pois à noite, cansados, não conseguem aprender direito. 

Isso acontece no Brasil e em muitos outros países do mundo, infelizmente. 

Claro que a grande maioria dos pais sabe que suas crianças têm direito de estudar e brincar, ter 

assistência médica, alimentação correta, boa formação. Não é por maldade que põem os filhos para 

trabalhar. É por necessidade. 

(Fonte: “Serafina e a criança que trabalha”, Jô Azevedo e Iolanda Huzak.) 

 

 
Texto 2 - Assista ao vídeo disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=GUpJXQGdeVg ou leia a historinha disponível em 

http://turmadamonica.uol.com.br/trabalhoinfantil/ ou ainda apenas observe a capa da 

HQ Turma da Mônica “Trabalho infantil nem de brincadeira”. 

 
 
 
 
 
 

http://turmadamonica.uol.com.br/trabalhoinfantil/ acesso em 14/05/2020, às 13h. 
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https://www.youtube.com/watch?v=GUpJXQGdeVg
http://turmadamonica.uol.com.br/trabalhoinfantil/
http://turmadamonica.uol.com.br/trabalhoinfantil/


Atividade 1 (EF05LP03) – Diante da leitura dos textos 1 e 2, responda as questões abaixo em seu caderno 

de Língua Portuguesa ou numa folha. 

a) Tanto no texto 1 quanto no texto 2, os autores tratam de um grave problema que acontece no Brasil e em 

outros países. Que problema é esse? Quais são as justificativas para a sua ocorrência? 

b) Você considera correto uma criança precisar trabalhar para ajudar no sustento de sua família e com isso 

deixar de estudar, brincar e fazer outras coisas que as crianças tem direito e devem fazer? Justifique sua 

resposta. 

 

Atividade 2 (EF05LP06) – Leia as frases abaixo, e copie no caderno ou numa folha a opção que substitui a 

expressão sublinhada pelo que se refere, de acordo com o texto 1, “Serafina e a criança que trabalha”. 

 

a) “As crianças pobres nem têm essa sorte.”. 

• a sorte de trabalhar 

• a sorte de ajudar os pais em casa 

• a sorte de brincarem em áreas fechadas 

 

2) “Os pais, com medo das ruas e não tendo onde deixar os filhos, logo os põem para trabalhar.”. 

• os filhos 

• os empregados 

• os amigos 

 

c) “Como os pais não estudaram, muitas delas encontram uma dificuldade a mais [...]”. 

• os pais 

• as crianças 

• os empregados 

 

Atividade 3 (EF05LP07/ES) - Releia este trecho extraído do texto, observando o termo em destaque e copie 

a única palavra que não poderia ser colocada no lugar de “pois”, porque mudaria o sentido. 

 
“Como os pais não estudaram, muitas delas encontram uma dificuldade a mais para ir à escola, pois 

os pais nem sempre acham importante ter estudo.” 

a) porém 

b) já que 

c) porque 

 
 

Atividade 4 (EF05LP26) – Os textos 1 e 2 abordam o mesmo assunto, porém cada um num gênero textual. 

O texto 1 é uma narrativa e o texto 2 uma História em Quadrinhos. Na narrativa do texto 1, podemos dizer 

que o narrador é: 

a) narrador personagem 

b) narrador observador 

• Escreva a resposta em seu caderno ou numa folha e justifique-a. 

Adaptado de: https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-trecho-do-livro-serafina-e-a-crianca-trabalha-7o-ano/ 

 

https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-trecho-do-livro-serafina-e-a-crianca-trabalha-7o-ano/


PERÍODO: 25/05/2020 a 29/05/2020. 

DISCIPLINA: ARTE PROFESSORA: 

ANO 5º ALUNO (A): 

EMEB:   
 

 

Olá pessoal!!! Essa atividade pode ser feita diretamente no caderno de desenho. 

Palavras Ilustradas 

Certas palavras podem ser decoradas de acordo com o seu significado, oferecendo um belo 
efeito visual. Observe os exemplos: 

 
Sigam os exemplos a cima, explore sua imaginação, criatividade usando cor, movimento, forma, 

linha, e divirtam com suas palavras: 
 AMOR  
 FÉ  
 TRISTEZA  
 ALTO  
 GELO  
 ALEGRIA  
 ÁGUA  
 MAR  
 SOL  
QUENTE 
FONTES: wwwmarcelacristina.blogspot.com;  http://talentosnaescola.blogspot.com/2015/08/palavras-

ilustradas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://talentosnaescola.blogspot.com/2015/08/palavras-ilustradas.html
http://talentosnaescola.blogspot.com/2015/08/palavras-ilustradas.html
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EXERCÍCIOS 

1. Leia a seguinte letra da música “The Greetings Song” e faça o que se pede: 

 

The Greetings Song 

Good morning 

Good morning 

Good afternoon 

Good evening 

Good evening 

Good night 

Good night 

Nice to meet you 

Nice to meet you too 

Good bye 

Good bye 

See you 

 

Fonte: https://mapleleaflearning.com/songs/sing-and-learn-orange/the-greetings-song/ (acessado em 
05/05/2020) 

a) Relacione as frases da música em inglês com a sua tradução em português: 

(1) Good morning 

(2) Good afternoon 

(3) Good evening 

(4) Good night 

(5) Nice to meet you 

(6) Nice to meet you too 

(7) Good bye 

(8) See you 

 

b) Escreva a frase da música em inglês que você mais gostou. 

___________________________________________________________________________ 

c) Assista ao vídeo da música “The Greetings Song” disponível no Youtube no site 
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o e divirta-se cantando a música! 

 

( ) Até logo 

( ) Prazer em te conhecer 

( ) Tchau 

( ) Prazer em te conhecer também 

( ) Bom dia 

( ) Boa noite, ao se despedir 

( ) Boa tarde 

( ) Boa noite, quando se chega em um 
local 

 


