
 

 

 

 

 

 

VAMOS RELEMBRAR O VÍRUS QUE CAUSA A COVID-19: 

     Já vimos que o coronavírus possui estruturas que 

recobrem sua superfície, que fazem lembrar uma COROA, 

por isso o seu nome: CORONAVÍRUS. 

      Agora, vamos saber um pouco mais sobre esse vírus. 

 É através dessas estruturas, que lembram uma coroa, 

que o coronavírus se gruda no nosso organismo (nas 

células). 

 Mas descobrimos algo muito importante contra o coronavírus: embaixo dessas estruturas, que 

fazem lembrar coroa, possui uma camada de gordura. E, acabando com a camada de gordura, 

podemos destruir o vírus! 

 

 

     Qual material capaz de retirar a gordura de nossa cozinha? Muito bem!!! O DETERGENTE, o 

SABÃO.  

     O detergente e o sabão, juntamente com a água, são grandes aliados contra o coronavírus. 

Vamos ver? 

 

 

 

  

 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 5º ANO 

PERÍODO: 14/09/2020 A 18/09/2020 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _______________________________________  
PROFESSOR: __________________________________________________________________ 
ALUNO (A): ____________________________________________________________________ 
DATA: ____/____/______     COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS 
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Materiais: 

- um copo transparente; 

- um quarto do copo (metade da metade do copo) de água; 

- um quarto do copo (metade da metade do copo) de óleo; 

- um quarto do copo (metade da metade do copo) de detergente. 
 

Procedimento 
1. Coloque a água no copo. 
2. Coloque o óleo no copo com água, misture e espere. 
3. O que aconteceu quando você colocou o óleo?  
4. Agora, coloque o detergente no copo com água e óleo e misture. O que aconteceu?  
5. Faça suas anotações e registros. 

 

Isso mesmo! 

O detergente é capaz de dissolver (desfazer) o óleo. 

É isso que acontece quando você lava suas mãos com água e sabão ou detergente, e caso 

contenha ali o coronavírus. O sabão ou detergente consegue desfazer, quebrar, destruir o 

coronavírus! 

Por isso é tão importante lavar as mãos!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEÇA AJUDA A UM FAMILIAR! 
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MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

 

Unidade fundamental: o metro 

 

 Durante muito tempo, as pessoas 

usaram partes do corpo para medir 

comprimentos. 

 Qual teria sido o maior problema no 

uso dessas medidas? Observe a figura . 

 Como as pessoas têm as partes do corpo de tamanhos variados, as medidas 

encontradas também eram diferentes. 

 Com o passar do tempo criou-se um sistema único de medida, o sistema métrico 

decimal, cuja unidade fundamental é o metro. 

  

Veja alguns instrumentos usados para medir comprimentos: 

 
 

 

Múltiplos e submúltiplos do metro 

 Há unidades maiores que o metro, empregadas para medir grandes comprimentos. 

São os múltiplos do metro. Há também unidades menores, usadas para medir pequenos 

comprimentos. São os submúltiplos do metro.  

Observe o quadro: 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _____________________________________________  

PROFESSOR: _______________________________________________________________________ 

ALUNO (A): _________________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/______                                                COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 



 

 

 

Atividade 2 (EF05MA19) – Com base nas informações sobre as medidas de comprimento, 

escreva a unidade de medida mais adequada.  

Para medir Unidade adequada 

A largura da sala da sua casa  

O comprimento de seu braço  

A distância entre duas cidades  

 

Adaptado do livro Marcha Criança – Matemática – 5º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _____________________________________________  

PROFESSOR: _______________________________________________________________________ 

ALUNO (A): _________________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/______                              COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA E HISTÓRIA  



 

 

 

 

                                                        A ÁRVORE 

Raul Aroeira Serrano 

“Criança, a árvore merece 

A nossa estima sincera 

Dá frutos doces no outono 

E flores na primavera. 

Nunca maltrates uma árvore 

A quem tudo nós devemos 

Desde a madeira da porta 

Ao lápis com que escrevemos. 

Na sombra da árvore amiga 

Pensa bem no teu destino 

Pois dela foi feito 

O teu berço pequenino.” 

Somos responsáveis por cuidar da natureza! 

ATIVIDADE 1 - Em seu caderno de desenho, faça a interpretação do poema com um lindo desenho. 

Você pode utilizar folhas de plantas secas, graveto, retalho de tecido, eva, papel colorido, cola, 

canetinha, giz de cera, lápis de cor para fazer sua árvore. 

ATIVIDADE 2 - Que tal plantar uma mudinha ou uma semente, utilizando material reciclado. 

RECURSOS: 

 Caixas de leite vazias e limpas, cortadas ao meio. 
 Tinta guache. 
 Terra. 
 Sementes compradas ou que sobram do alimento/ pode ser uma mudinha que tenha em sua 

casa. 

PASSO A PASSO: 

1- Encha a caixinha de leite com terra. 
2- Peça para que as crianças façam furinhos na terra com os dedos. 
3- Colocar as sementes ou a mudinha dentro do furinho e cobrir com terra. 
4- Faça o ritual de umedecer a terra todos os dias. 
5- Quando a mudinha crescer, tire-a da caixinha de leite, cortando as laterais da caixinha. 
6- Plante as mudinhas no jardim/quintal. 
7- Você pode fazer uma plaquinha de palitos de picolé para nomear as mudinhas.  

Fonte: https://demonstre.com/atividades/10-atividades-sobre-o-dia-da-arvore  

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _____________________________________________  

PROFESSOR: _______________________________________________________________________ 

ALUNO (A): _________________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/______                                                              COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
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TREE DAY (DIA DA ÁRVORE) 

 

Vamos aprender alguns nomes de árvores frutíferas em inglês? 

 
mango tree: mangueira 
lemon tree: limoeiro 

guava tree: goiabeira 
avocado tree: abacateiro 
orange tree: laranjeira 
 
Fonte: https://www.linguee.com.br/portugues-ingles/ 
           https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR 

 
ATIVIDADE 

 

1. Relacione as frases em inglês com os seus significados em português (atenção nos nomes 

das árvores frutíferas): 

 

(A) In my mango tree there are twenty mangoes. 

(B) I picked fifteen lemons from my lemon tree. 

(C) Eighteen guavas fell from my guava tree. 

(D) I sold seventeen avocados from my avocado tree. 

(E) I made a jug of juice with nineteen oranges from my orange tree. 

 

(  ) Eu vendi dezessete abacates do meu abacateiro. 

(  ) Na minha mangueira existem vinte mangas. 

(  ) Eu fiz um jarro de suco com dezenove laranjas da minha laranjeira. 

(  ) Dezoito goiabas caíram da minha goiabeira. 

(  ) Eu colhi quinze limões do meu limoeiro. 

 

2. Coloque os números correspondentes, de acordo com as frases do exercício anterior: 

 

A) twenty: _____  B) fifteen: _____  C) eighteen: _____   

D) seventeen: _____ E) nineteen: _____ 

 

3. Escolha uma frase em inglês do exercício número 1 e copie-a. Após copiá-la, faça um 

desenho representando a frase. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _____________________________________________  

PROFESSOR: _______________________________________________________________________ 

ALUNO (A): _________________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/______                                                            COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR


 
 
 

 
PROJETO PASSEAR? SÓ SE FOR COM POESIA! 

 

Nesta semana, trabalharemos com o tema “PLANTANDO UMA ÁRVORE DOS 

SONHOS”.  

Produza um texto compartilhando seus anseios e sonhos para um futuro melhor! 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _____________________________________________  

PROFESSOR: _______________________________________________________________________ 

ALUNO (A): _________________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/______                                      COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 



 

 

 

AMARELINHA 

 

ATIVIDADE: A amarelinha é uma brincadeira que desenvolve noções espaciais e auxilia 

diretamente na organização do esquema corporal, da motricidade e força das crianças. 

Bora pular... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _____________________________________________  

PROFESSOR: _______________________________________________________________________ 

ALUNO (A): _________________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/______                                      COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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