
 

 

 

ENFRENTANDO A COVID-19 COM INFORMAÇÃO E ATITUDE 

 

As medidas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 são diversas. Algumas 

delas são mais divulgadas e devem ser incorporadas ao nosso dia a dia, na expectativa de 

garantir o máximo de proteção e cuidados com a nossa saúde, da nossa família e da 

comunidade. 

Vamos refletir sobre alguns aspectos. Um deles é sobre a importância do 

distanciamento social e o nível de informações que possuímos sobre essa pandemia. 

A estratégia do distanciamento social e o bom nível de conscientização das 

informações têm contribuído para o controle na taxa de propagação da doença ou taxa de 

contágio. Quanto mais pessoas infectadas, maior o número de casos de doentes. Essa 

taxa de propagação é o que os matemáticos classificam como potencial exponencial. Ela é 

muito rápida e atinge muita gente em pouco tempo. E é exatamente para evitar que tanta 

gente fique doente ao mesmo tempo, com uma doença ainda sem tratamento específico, 

que nem vacina tem, evitar circulação desnecessária, estar bem informado, praticar ações 

de higiene pessoal e do ambiente são atitudes tão importantes. 

Na nossa cidade, o chamado “Isolamento social” nem sempre ocorreu como sugerido 

por especialistas de saúde. Mesmo assim é importante ressaltar que esse esforço ainda é 

necessário, para evitar que mais pessoas adoeçam. 

Não tem sido nada fácil gerenciar o medo de ficar doente, adotar práticas eficientes 

para se proteger e as dificuldades de toda ordem. Mesmo com tantos obstáculos, 

precisamos fazer escolhas que salvem vidas! 

Você já deve ter escutado as expressões: “FATO” ou “FAKE”. 

Informações desencontradas ou mentirosas só atrapalham. Por isso é sempre 

importante checar as fontes e saber quem as divulgou. Instituições ou institutos de 

pesquisa, universidades, hospitais e mesmo as informações que chegam através das 

escolas, geralmente, são amplamente divulgadas nos meios de comunicação e são mais 

confiáveis. 

É importante entender que tudo é novo no caso da covid-19. São apenas quatro 

meses de acompanhamento e estudos sobre seus dados. Mas algumas medidas já são 

comprovadamente mais seguras. 

Por isso não podemos afrouxar nos cuidados com a higiene, o uso de máscaras e no 

distanciamento social. 

 
Fontes: Revistas: ISTOÉ. Nº 2630. SP.Ed. Três, 2020.ISTOE.COM.BR 

Veja. Nº24, Edição 2690. SP. Editora  Abril, 2020. www.veja.com.br Piauí. 

Nº165SP. Editora Alvinegra, 2020. www.revistapiaui.com.br 
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ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 5º ANO 

PERÍODO: 08/09/2020 A 11/09/2020 
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PROFESSOR: __________________________________________________________________ 
ALUNO (A): ____________________________________________________________________ 
DATA: ____/____/______     COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS 
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1) Destaque do texto e registre quais estratégias são consideradas importantes 

para evitar o aumento da taxa de contágio da covid-19. 

2) Das estratégias consideradas importantes, quais você e sua família têm 

tido maior dificuldade de praticar e por quê? 

3) Marque FATO ou FAKE e tire suas dúvidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES E/OU ATITUDES FATO OU FAKE 

Não preciso higienizar objetos pessoais ou compras, pois eu sempre 
estou com as mãos limpas. 

 

Quando for tossir ou espirrar devo cobrir a boca com a mão para 
evitar contaminar outras pessoas. 

 

O uso da máscara de forma correta me impede de ser infectado.  

A vacina da gripe não protege contra o coronavírus.  

Todos os tipos de sabão servem para higienizar e matar o vírus.  

Quando estiver usando máscara e perceber que ela está molhada, devo 
trocá-la o quanto antes. 

 



 

 

MEDIDAS DE MASSA 

Unidade fundamental: o grama 

 

Quando pesamos alguma coisa, estamos medindo a sua massa, ou seja, a 

quantidade de matéria existente. O instrumento usado para fazer essa medição é a 

balança. 

 

 

 

 

 

 Múltiplos e submúltiplos do grama 

Veja o quadro de unidades construído a partir do grama: 

 

O quilograma, ou simplesmente quilo, é o múltiplo do grama mais usado no dia a 

dia. O miligrama é o submúltiplo mais empregado, principalmente pelas indústrias 

química e farmacêutica. 
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Para grandes quantidades de massa, usa-se a tonelada (t), que corresponde a 

1000 quilogramas (quilos). 

Em alguns casos, como na pesagem de gado para a comercialização, utiliza-se a 

arroba, que corresponde a 15 quilos. 

 

Atividade 1 (EF05MA19) – Aprendemos que a partir da unidade fundamental grama 

podemos pesar várias coisas e objetos. Às vezes, o peso será em quilos, às vezes em 

gramas ou miligramas, vai depender do tamanho e peso do objeto. Outras vezes, 

teremos que transformar 1000 quilos em 1 tonelada (t) para ficar mais fácil de contar o 

peso de determinado objeto, como um bloco de pedra, por exemplo. A partir desse 

aprendizado e do que você já sabe sobre isso, reescreva as frases abaixo, completando-

as com a unidade de medida mais apropriada para cada situação, kg, g, mg ou t. 
 

a) Renato subiu na balança e viu que estava pesando 58_________. 

b) Um passarinho pesa aproximadamente 25 _________. 

c) Uma galinha bem gordinha pesa mais de 3 ________. 

d) Um comprimido para dor de cabeça tem 2 _________. 

e) O caminhão passou na balança na BR 101 e seu peso era de 15 ________. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

RELAÇÕES DE CONSUMO 

Segundo os estudos, o consumismo surge a partir da mudança dos modos de produção 

gerada pela revolução industrial. Com isso, toda a relação entre produção e consumo é 

reformulada. 

A produção em larga escala, possibilitada pelos avanços 

técnicos, gerou uma maior facilidade para o consumo. Assim, um 

número menor de pessoas precisa produzir para que todos 

possam consumir. 

Desse modo, a sociedade deixa de ser uma sociedade de 

produtores e passa a ser uma sociedade de consumidores. A 

produção de bens cada vez mais intensa exige que o consumo  

também seja cada vez mais intenso.  

O consumo é o ato de se apropriar de algo, tendo como fundamento uma necessidade. Já 

o consumismo tem como base o acúmulo de produtos, sobretudo artigos supérfluos, aquilo 

que é desnecessário ou dispensável. 

O consumo, em geral, está relacionado como a sobrevivência e a subsistência. A 

alimentação (consumo de alimentos), por exemplo, é necessária para a preservação das 

espécies. 

Assim, o consumismo é a extrapolação das necessidades, é o excesso direcionado à 

obtenção de prazer e à satisfação momentânea de um desejo de compra. Para isso, são 

criadas ferramentas para o estímulo ao consumo, dentre elas, a propaganda. 

A propaganda cumpre um papel importante, estimulando as pessoas ao consumismo e 

associando produtos a modos de vida desejáveis. O indivíduo (sujeito), que antes consumia 

algo (objeto) por necessidade, passa a identificar a si mesmo através do seu padrão de 

consumo. 

 

EF05HI10 - ATIVIDADE 1 – Responda: 

a) De acordo com o texto, o que proporcionou uma maior facilidade para o consumo? 

 b) A propaganda cumpre um papel importante no consumismo. O que ela favorece para o 

consumismo exagerado?     
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ARTESANATO 

MINHAS LEMBRANÇAS 

“O tempo passa, o tempo voa”. Ultimamente há a impressão é que os dias passam voando, 

e quando você vai ver já é natal ou dia de ano novo. O tempo realmente passa depressa! E se 

ele anda cada vez mais “veloz”, sim. Então como fazer para não esquecer dos bons momentos 

e situações vividas? Podemos guardar nossas lembranças em nosso coração, em nossa 

cabeça, nas fotos tiradas, e também em uma caixa, e que no futuro nos farão relembrar 

momentos vividos que nos deixaram saudades. Como diz o pensador Cláudio Martins: 

“Na cabeça, guardamos as lembranças. 

No coração, guardamos os sentimentos. 

E, para a vida, ganhamos um troféu chamado "SABEDORIA".” 

ATIVIDADE 

Que tal confeccionar uma caixa decorativa para que você possa guardar 

lembranças como: fotos, bilhetes, cartões de pessoas especiais e outros. 

Vamos lá! Para fazer essa ideia de artesanato com Caixa de Sapato você irá 

precisar de: 

 Caixas de sapato do tamanho que desejar; 

 Tecido ou papel de presente da sua preferência, com a cor ou a estampa ; 

 Tesoura, Lápis ou caneta, Pincel comum; 

 Cola; 

 Se quiser usar tinta cor que desejar; 

 Jornal para forrar; 

 Miçangas, elástico, botões etc; 

Use sua criatividade na decoração. Você também pode guardar suas recordações ou 

organizar documentos e outros papéis como suas atividades domiciliares! Bons Estudos!!! 

  

Fonte:https://www.artesanatototal.com/reutilizar-caixa-de-papelao-e-
sapato/https://vilamulher.com.br/artesanato/galeria-de-ideias 
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BREAKFAST (CAFÉ DA MANHÃ) 

 
Vamos relembrar alguns nomes de alimentos que podem ser consumidos em nosso café 

da manhã? Para isso, observe a seguinte figura com atenção. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  https://br.pinterest.com/pin/718324209285111306/ 

 
 

1. De acordo com a figura acima, relacione os nomes dos alimentos em inglês com os seus 

significados em português: 

 

(A) milk      (    ) café 

(B) egg   (    ) pão 

(C) butter   (    ) banana 

(D) bread   (    ) bolo 

(E) coffee   (    ) leite 

(F) sugar   (    ) maçã 

(G) cake   (    ) ovo 

(H) orange   (    ) manteiga 

(I) apple   (    ) açúcar 

(J) banana   (    ) laranja 

 

2. Complete as frases, utilizando os nomes dos alimentos( em inglês) presentes na figura acima: 

 

A) I love (Eu amo) ____________.   

B) I like (Eu gosto de) ____________.    

C) I don’t like (Eu não gosto de) ____________.  

D) I hate (Eu odeio) ____________.   
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PROJETO: PASSEAR? SÓ COM POESIA. 

Escreva um texto poético contando algumas de suas lembranças sobre o início desse ano 

na escola, suas idas a escola e suas vivências com os colegas e professores. 
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CONFECÇÃO DE JOGO DE DAMAS 

A maioria das pessoas tem tampinhas de garrafa pet sobrando em casa. Para o tabuleiro, 

um papelão ou embalagem de cereais servem perfeitamente. 

 Depois de traçar as linhas, é só pintar das cores que preferir. Veja como fazer o teu jogo 

de damas e também outros brinquedos. Tudo com materiais reciclados! 

Regras. O jogo de damas pratica-se entre dois jogadores, num tabuleiro quadrado, de 64 

casas alternadamente claras e escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas.  

O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário.  

O jogador que conseguir capturar todas as peças do oponente ganha a partida. 
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