
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 5º ANO 

PERÍODO: 08/06/2020 A 10/06/2020 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ____________________________________ 

PROFESSOR(A):_____________________________________________________________ 

ALUNO(A):__________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/_____                       COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA  

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

 

Texto 1 – Aprenda como caminhar com segurança 

 

Ver e ser visto 

Esta é a principal regra para os pedestres. Estar atento ao movimento dos veículos e 

certificar-se de que também foi visto pelos motoristas. É preciso fazer contato visual com 

o condutor para ter certeza que ele identificou a sua presença. 

 

Caminhando 

– Ande sempre pela calçada e afastado da rua; 

– Em estradas ou vias sem calçada, caminhe mais à esquerda possível, no sentido 

oposto ao dos carros para poder ver e ser visto; 

– Sempre que estiver carregando sacolas, procure deixá-las para o lado oposto ao da 

rua; 

– Quando acompanhado de mais pessoas, ande em fila única; 

– Evite caminhar mexendo no celular. Além de diminuir a atenção, o pedestre deixa de 

ouvir os ruídos que podem indicar a aproximação de um veículo; 

– Não saia correndo pelas ruas, nem mesmo nas calçadas. O pedestre deve estar 

sempre atento para poder parar a qualquer momento. 

 

Atravessando ruas 

Para atravessar a rua com segurança, os pedestres devem obedecer a algumas regras: 

– Faixa de travessia: atravesse a rua sempre pela faixa de travessia; 

– Circulação: ao atravessar na faixa de segurança, caminhe pelo lado direito. Se todos 

andarem ordenados, o fluxo melhora; 

– Atravesse sempre em linha reta: é o caminho mais rápido até o outro lado da rua; 

– Atenção: olhe para os dois lados, 2, 3 ou mais vezes, até ter certeza de que nenhum 

veículo se aproxima; 

– Obedeça a sinalização: nos cruzamentos em que existem semáforos para pedestres, só 

atravesse a rua quando estes estiverem abertos; 

– Passarelas: em vias de grande movimento ou de alta velocidade, procure utilizar as 

passarelas; 



Características de um texto informativo 

Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir 

conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo, tem a expectativa 

de aprender alguma coisa com a leitura. 

 

Faz tempo. Desde que numa cidade os carros aumentam, problemas de trânsito 

começam. Os carros não podem andar como querem, para cima e para baixo, sem 

ordem - acabam acontecendo batidas. Além disso, há os pedestres, que também 

precisam circular pelas ruas e não podem ser atropelados. 

Os sinais apareceram em Londres (Inglaterra) em 1870. Nessa época, lá, já havia 

muitos veículos (carruagens). Os sinais foram inventados nas cores usadas ainda 

hoje: VERDE, AMARELO e VERMELHO. 

– Lombadas eletrônicas: ao passar pelas lombadas, os veículos reduzem a velocidade, 

por isso sempre atravesse a rua próximo ao equipamento ou na faixa de segurança dele; 

– Ao desembarcar de um veículo: saia pelo lado da calçada e aguarde que ele se afaste para 

iniciar a travessia. Nunca atravesse a rua por trás de ônibus, carros, árvores ou outros 

obstáculos que impeçam que os motoristas o vejam. 

Disponível em: 

www.perkons.com.br/educacao/interna.php?codidioma=8&codpagina=63&codpai=62 

Acesso em: 26/05/2020, às 15h. 

 

Atividade 01 (EF05LP01) (EF05LP03) – Você acabou de ler um texto informativo. Após a 

leitura e reflexão, responda em seu caderno de Língua Portuguesa ou numa folha as 

questões abaixo. 

 

a) Qual o assunto tratado no texto? 

b) Escreva pelo menos 03 (três) informações importantes que ele nos traz. 

c) Como você acha que seria a vida das pessoas se todos obedecessem às leis de 

trânsito?Justifique. 

d) O caminho que você faz para ir à escola é bem sinalizado? Quais são os sinais de 

trânsito que você vê nele? 

e) Quais são as cores do semáforo? E o que significam? 

 

 

Texto 2 – Problema de trânsito não é de hoje 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27521, acesso em 

28/05/2020, às 15:20 h. 

http://www.perkons.com.br/educacao/interna.php?codidioma=8&codpagina=63&codpai=62
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27521


 

 
 

 

 

Atividade 02 (EF05LP15/ES) - Observe as figuras a seguir. São alguns sinais de trânsito. 

Em família, discutam sobre cada um deles e escreva em seu caderno ou numa folha o 

que representam. 

 

https://atividadespedagogicasuzano.com.br/educacao-de-transito-texto-informativo/acesso em 

28/05/2020, às 15h. 

 

 

Atividade 03 (EF05LP01) – Retire do texto 1 e escreva em seu caderno ou numa folha num 

quadro como o abaixo, palavras com: 

 

S com som de Z SS S inicial Z com som de Z 

    

 

Atividade 04 (EF05LP02) – O uso da vírgula, dependendo da posição, pode dar vários 

sentidos à frase. Observe o diálogo na imagem ao lado, transcreva-o para seu caderno de 

Língua Portuguesa ou para uma folha posicionando a vírgula na resposta da menina de modo 

que possamos entender que ela gosta de comédia, por isso não viu o filme.  

 

 

Livro Marcha Criança - 5º ano - Gramática

https://atividadespedagogicasuzano.com.br/educacao-de-transito-texto-informativo/


 

Texto 1 – Entendendo a diferença entre consumo e consumismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/consumismo.htm, acesso em 28/05/2020, às 17h. 

 

Atividade 01 (EF05HI09) (EF05CI05) – A partir da leitura do texto acima e de seus 

conhecimentos sobre consumo e consumismo, converse com sua família e responda as 

questões abaixo em seu caderno de História ou numa folha. 

 

a) O que é consumo? 

b) Por que precisamos consumir? 

c) Temos a necessidade de estarmos sempre consumindo?Justifique. 

d) Você já comprou algo que não precisava? Comprou por exemplo, um brinquedo, uma 

roupa ou um eletrônico que quase nunca usou? Em caso de afirmativo, quais os motivos 

que o levaram a ter esse tipo de atitude? 

e) Já pensou como todos esses produtos serão descartados? 

f) Mas, afinal, o que é consumo consciente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5710/sociedade-e-consumo-da-necessidade-ao-

consumismo#atividade, acesso em 28/05/2020, às 16:25 h. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ____________________________________ 

PROFESSOR(A):_____________________________________________________________ 

ALUNO(A):__________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/_____                    COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E CIÊNCIAS 

No consumo, o ato de compra está ligado à necessidade, à sobrevivência, 

coisas indispensáveis à vida e ao bem-estar, como por exemplo: água, comida, 

energia. Já o consumismo rompe essa relação de necessidade, o indivíduo 

está adquirindo algo que não precisa. O consumismo está  ligado  ao  gasto  

de  produtos  sem  utilidade imediata, ou seja, supérfluos, como por exemplo: 

mais um sapato, um anel de ouro. 

https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/consumismo.htm
https://novaescola.org.br/plano
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5710/sociedade-e-consumo-da-necessidade-ao-consumismo#atividade
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5710/sociedade-e-consumo-da-necessidade-ao-consumismo#atividade
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5710/sociedade-e-consumo-da-necessidade-ao-consumismo#atividade
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5710/sociedade-e-consumo-da-necessidade-ao-consumismo#atividade


Texto 2 – Leia a notícia abaixo. 

 

 

 

 

Estimativas dão conta de que 100 mil animais 

marinhos morrem todos os anos em 

decorrência da contaminação de plástico nos 

oceanos. Segundo pesquisa da Universidade 

de Queensland, na Austrália, mais da metade 

das tartarugas do mundo já ingeriram plástico. 

Cerca  deoito   milhões    de    toneladas   do 

produto são despejadas nos oceanos

anualmente, segundo estudo de pesquisadores da Universidade da Georgia, o 

equivalente ao despejo nos mares do conteúdo de um caminhão de lixo por minuto. 

Segundo projeções, se o processo de contaminação dos oceanos por resíduos sólidos 

continuar a ser executado como atualmente, em 2050 haverá mais lixo do que peixes nos 

mares de todo o mundo. 

 

Adaptado de https://catracalivre.com.br/cidadania/plastico-mata-animais-marinhos/, aceso em 

28/05/20 às 16h. 

 

 

Atividade 02 (EF05CI05) – A notícia acima retrata uma consequência do descarte 

inadequado de resíduos ou lixo. Existe uma diferença entre lixo e resíduo. Lixo é o que 

não serve mais para nada e resíduo é o que descartamos e não vamos mais usar, porém 

ainda pode servir para reciclagem. Responda as questões abaixo em seu caderno ou 

numa folha. 

a) Você já viu desse tipo de lixeira em algum lugar? Sabe para que serve? 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1807/producao-de-residuos-e-o-consumismo 

 

b) Procure saber sobre quais materiais podem ser descartados em cada lixeira e associe 

às cores. 

c) Como o descarte dos resíduos que produzimos, impactam na vida de todos os 

habitantes do planeta? 

d) O que podemos fazer a respeito deste problema? 

https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/mapas-sao-fundamentais-para-protecao-de-animais-marinhos/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/mapas-sao-fundamentais-para-protecao-de-animais-marinhos/
https://catracalivre.com.br/arte/lixo-plastico-vira-banco-com-ajuda-de-impressora-3d/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/baleia-encontrada-com-mais-de-30-sacos-plasticos-no-estomago/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/cervejaria-cria-pacotes-de-cerveja-que-nao-matam-animais-marinhos/
https://catracalivre.com.br/cidadania/plastico-mata-animais-marinhos/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1807/producao-de-residuos-e-o-consumismo


 

Texto 1 - Catadores de resíduo sólido e a coleta seletiva 

 

 

Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenham papel 

fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com 

destaque para a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas 

atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização 

dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia 

produtiva da reciclagem. 

Sua atuação, em muitos casos, realizada sob condições precárias de trabalho, se 

dá individualmente, de forma autônoma e dispersa nas ruas e em lixões, como também, 

coletivamente, por meio da organização produtiva em cooperativas e associações. 

A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, cuja atividade 

profissional é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002, segundo a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribui para o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em 

que abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em 

outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem. 

A PNRS atribui destaque à importância dos catadores na gestão integrada dos 

resíduos sólidos, estabelecendo como alguns de seus princípios o “reconhecimento do 

resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador 

de trabalho e renda e promotor de cidadania” e a “responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos”. 

 

Fonte: http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-

reciclaveis acesso em 29/05/2020 às 17:25. 

 

Vocabulário 

1. implementação - realização 4. dispersa - separada 

2. triagem - seleção, escolha 5. reinserção - colocação, introdução 

3. autônoma - livre, independente 

 

 

Atividade 01 (EF05GE11) – Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre 

coleta seletiva, faça as atividades abaixo em seu caderno de Geografia ou numa folha. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ____________________________________ 

PROFESSOR(A):_____________________________________________________________ 

ALUNO(A):__________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/_____              COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA E MATEMÁTICA 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis%20%20%20acesso%20em%2029/05/2020
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis%20%20%20acesso%20em%2029/05/2020
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis%20%20%20acesso%20em%2029/05/2020


a) Faça uma relação, como no quadro de exemplo, sobre o “lixo” descartado em sua  

casa, separando os resíduos que podem ser aproveitados por outras pessoas do que 

realmente é lixo. 

LIXO QUE NÃO É LIXO LIXO 

  

 

Atividade 02 (EF05MA03) (EF05MA04) – O gráfico abaixo nos mostra que a 

concentração dos programas municipais de coleta seletiva permanece no sudeste e sul  

do país. Do total de municípios brasileiros que prestam esse serviço, 87% estão 

localizados nessas regiões. A partir das informações contidas no gráfico, em seu caderno 

de Matemática ou numa folha, resolva as questões a seguir. 

 

http://cempre.org.br/ciclosoft/id/9, acesso em 29/05/2020, às 14h. 

 

a) Represente, em forma de fração, a porcentagem de coleta seletiva prestada por cada 

região do Brasil no ano de 2018. 

b) Represente, em forma de fração, a porcentagem dos municípios com coleta seletiva 

das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Depois, simplifique-a. 

 

Atividade 02 (EF05MA04) – Célia comprou 3 barras de chocolate iguais para seu 

sobrinhos Carla, Edu e Simone. Para descobrir quem comeu mais, observe o desenho 

abaixo, faça o desenho de 3 barrinhas do mesmo tamanho em seu caderno de 

Matemática ou numa folha, divida-as conforme o modelo abaixo, pinte-as de acordo com 

a fala dos sobrinhos de Célia e responda à pergunta. 

Carla 

 

 

Edu 

 

    

 

http://cempre.org.br/ciclosoft/id/9


Simone 

 

      

 

 

 

Coleção Marcha Criança – Matemática - 5º ano. 

 

a) Quem comeu uma porção maior de sua barrinha de chocolate, comparada aos 

outros sobrinhos? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEXTO 1 - Um grafito ou grafite  ou grafíti (aportuguesamento do italiano graffiti,  plural  de 

graffito) é uma inscrição feita em paredes, existentes desde o Império Romano. Considera-

se grafite uma inscrição caligrafada, um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que 

não é normalmente previsto para esta finalidade.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafito – Acesso em 27/05/2020 às 10:30. 

 

Entre muros, galerias de arte e museus, os artistas expõem seus trabalhos que envolvem 

crítica social, natureza, universo feminino, violência doméstica, política, caos e arte abstrata. 

Passando suas mensagens adiante, atravessaram fronteiras e quebraram barreiras, já que 

atualmente são poucos os países que ainda deixam de apoiar o graffiti como plataforma 

artística e cultural. 

 

Museu Aberto de Arte Urbana de São 

Paulohttps://pt.wikipedia.org/wiki/Grafito#/media/Ficheiro:Grafito_(14232998183).jpg– 

Acesso em 27/05/2020 às 10:35 h. 

 

ATIVIDADE 1 - (EF15AR06-05/ES) - (EF69AR05-06/ES): Usando sua imaginação e 

criatividade, crie um visual bem bacana com o tema TRÂNSITO, empregando o estilo 

grafite, se quiser, desenhe um muro no fundo do quadro do desenho. Capriche! 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ____________________________________ 

PROFESSOR(A):_____________________________________________________________ 

ALUNO(A):__________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/_____                                                    COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aportuguesamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafito%20–%20Acesso%20em%2027/05/2020%20às%2010:30
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Aberto_de_Arte_Urbana_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Aberto_de_Arte_Urbana_de_S%C3%A3o_Paulo


 

ATIVIDADE 

 

(EF35EF07-05/ES) - O corpo humano precisa de exercício físico. Então vamos relembrar 

algumas das nossas atividades realizadas na aula de Educação Física e manter o corpo em 

movimento. Vamos começar devagar, hoje com o Alongamento, que é muito importante: 1, 

2 3 e já!!! 

 

 
 

https://cavaca.blogs.sapo.pt/208270.html/acesso30/05/2020 às 10:23h. 

 

EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO COM REPETIÇÃO: 

 

1- Rodar o pescoço lentamente 5 X para cada lado. 

2- Puxar o cotovelo e segurar por 15 segundos cada lado. 

3- Rodar o tronco e segurar 15 segundos cada lado. 

4- Esticar as pernas, e pressionar o troco para baixo levantando os dois braços para cima por 

20 segundos. 

5- Esticar as pernas, e segurar na ponta dos pés por 15 segundos. 

6- Sentar no chão esticar uma das pernas, e segurar na ponta do pé da perna esticada por 15 

segundos. 

7- Juntar as pontas dos pés, pressionar o cotovelo no joelho e segurar por 20 segundos. 

8- Sentado, colocar uma perna para trás, uma na frente e pressionar o corpo para trás até o 

limite, e segurar por 15 segundos, para cada lado. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ____________________________________ 

PROFESSOR(A):_____________________________________________________________ 

ALUNO(A):__________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/_____                             COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

https://cavaca.blogs.sapo.pt/208270.html/acesso30/05/2020


ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ____________________________________ 

PROFESSOR(A):_____________________________________________________________ 

ALUNO(A):__________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES: INGLÊS 

 

                                INGLÊS EM RÓTULOS E EMBALAGENS 
 

A língua inglesa está tão presente em nosso cotidiano que, muitas vezes nos 

acostumamos a consumir certos produtos sem atentarmos para o significado que carregam 

em seu nome. 

 
https://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/curiosidades/curiositycadadia.php, acesso em 

31 de maio de 2020 às 13 h. 
 

 
                                                      EXERCÍCIO 

 
Faça uma pesquisa em sua casa, procurando palavras em inglês, presentes nos 

rótulos ou nas embalagens de produtos utilizados por sua família, como por exemplo, 

sabonetes, shampoo, balas, chicletes, biscoitos ou materiais escolares.  

Recorte e cole em seu caderno pelo menos cinco rótulos que contenham palavras em 

inglês.  

Depois copie as palavras em inglês, presentes nos rótulos que você colou no seu 

caderno e escreva, fazendo uma pesquisa, os seus significados em português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/curiosidades/curiositycadadia.php

