
 
 
 
 
 
 

 
 

A notícia é um gênero textual que tem como objetivo o de INFORMAR fatos do dia a dia, 
relevantes para a sociedade. Pode-se dizer, então, que a notícia tem a função social 
de RELATAR, DESCREVER, de forma breve e objetiva, fatos reais, verdadeiros e importantes, 
que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana.  
 

 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/portugues/genero-noticia-professora-jussara-godinho.htm 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS– Nº 16 

Período: 21/06 a 02/07/2021 

 

 

 

   Escola: EMEB “_________________________________________________________________” 

  Aluno (a): ______________________________________________________________________ 

 Turma : 5º Ano 

                                              

 

 

 
 



1) De acordo com o que você aprendeu, leia a notícia abaixo e preencha os espaços com as 
características da notícia. 

 
Incêndios no Pantanal e Amazônia poderão ser piores em 2021, alertam 
cientistas______________________ 

 
Seca mais severa, aumento do desmatamento e enfraquecimento da fiscalização ambiental 
apontam para um período de queimadas mais grave que o já observado em 2020.  
R:___________________________________________________________________________ 

 

 
O Pantanal foi atingido por fortes incêndios até meados de novembro de 2020 — Foto: GOVMS/Reprodução 

 
O clima seco neste ano aumenta o risco de incêndios graves na floresta amazônica e 
no Pantanal, disseram cientistas, alertando que a seca pode impulsionar a destruição de 
biomas essenciais para conter as mudanças climáticas. 
No ano passado, o clima seco teve influência no registro recorde de incêndios no 
Pantanal, enquanto a Amazônia sofreu a pior onda de incêndios desde 2017, de acordo 
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
R: _____________________________________________________________________ 
 
A estação chuvosa deste ano —que vai de novembro a abril—foi ainda mais seca em 
partes ameaçadas da Amazônia, conhecidas como o “arco do desmatamento”, mostram os 
dados do Inpe. 
A seca deste ano no Pantanal é mais severa e generalizada do que a de 2020, segundo os 
dados.  Defensores do meio ambiente dizem que o enfraquecimento da fiscalização 
ambiental têm incentivado criminosos a derrubar e incendiar árvores reivindicando terras 
públicas. 
Os cientistas dizem que a preservação da Amazônia e do Pantanal é vital para frear as 
mudanças climáticas catastróficas, graças a sua capacidade de absorção de grandes 
quantidades de gases do efeito estufa. 
 R: ____________________________________________________________________ 
 

 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/05/27/incendios-no-pantanal-e-amazonia-poderao-ser-piores-em-2021-alertam-

cientistas.ghtml 

 

2) Leia novamente a notícia da atividade número 1( se necessário) e responda  as questões: 
 
a)Ao ler a nótícia conseguimos informações essenciais para a compreensão deste gênero. Agora 

responda: O que está acontecendo na notícia?  Onde está acontecendo e por que está 

acontecendo? 

R: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

https://g1.globo.com/natureza/amazonia/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/pantanal/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/24/pantanal-tem-maior-numero-mensal-de-focos-de-incendios-na-historia.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/24/pantanal-tem-maior-numero-mensal-de-focos-de-incendios-na-historia.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/05/27/incendios-no-pantanal-e-amazonia-poderao-ser-piores-em-2021-alertam-cientistas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/05/27/incendios-no-pantanal-e-amazonia-poderao-ser-piores-em-2021-alertam-cientistas.ghtml


b) De acordo com a notícia no ano passado a Amazônia teve um registro récorde de incêndio. 

O que influenciou para que isso acontecesse?  

R: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c)Leia o trecho retirado da notícia: “No ano passado, o clima seco teve influência no registro 

recorde de incêndios no Pantanal, enquanto a Amazônia sofreu a pior onda de incêndios 

desde 2017”Para que esses dados fossem publicados na notícia, foi necessária uma pesquisa 

que pudesse comprovar que isso realmente aconteceu. Quem forneceu esses dados? 

R: ___________________________________________________________________________ 

d) O que dizem os defensores do meio ambiente em relação a seca do pantanal? 

R:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e)De acordo com a notícia, por qual motivo é tão importante a preservação da Amazônia e do 

pantanal? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Produção de texto  

 Com base no que foi estudado sobre o gênero discursivo notícia, produza um texto 

noticiando um fato possível de ser  retratado pela foto abaixo.  

  

 

 

 

 

Siga esse roteiro respondendo as questões( 

de acordo com a imagem ao lado)  depois, 

com as respostas, monte sua notícia. Não 

esqueça de destacar o título (manchete) 

com uma letra maior e diferente. 

1- Que fato aconteceu? 

2-Quando aconteceu? 

3-Onde aconteceu? 

4-Com quem aconteceu? 
4- Como aconteceu o fato? 
 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/24/pantanal-tem-maior-numero-mensal-de-focos-de-incendios-na-historia.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/24/pantanal-tem-maior-numero-mensal-de-focos-de-incendios-na-historia.ghtml


____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ortografia M ou N 

 

Podemos usar "M" no final das palavras ou antes de "P" e "B".  
Tambor- quindim-pomba – maniquim. 
E usamos "N" quando está antes de outras consoantes, menos "P" e "B". 
Mundo – ansiedade – incorreto – anta. 

 
3)Leia as frases e observe as palavras destacadas e realize as atividade A e B: 

 
FRASE 1“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o 
que lhe fosse necessário não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome.” 
 
FRASE 2 “Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja.” 
 
A) Reescreva as palavras destacadas da frase 1 e diga que regra ortográfica foi empregada em 
relação ao uso da letra N. 
R: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
B) Leia novamente a frase 2, reescreva as palavras destacadas e diga que regra ortográfica foi 
empregada em relação ao uso da letra M. 
R: ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 



4)Complete com m ou n: 

  
a)ame___doi___                   b)ba___bolê            c)pi___tura               d)ci___to 

e)ru___ba                            f)ga___bá               g)le___da                  h)ta___pa 
 
portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/frases-relacionadas-ao-meio-ambiente/53755 
 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA(04 aulas semanais) 
 

 Situações Problemas de multiplicação e divisão : 

1)  Na torneira, do quintal, estava gotejando todo o dia,  desperdiçando 38 litros de água 
diariamente. Quantos litros de água foram desperdiçados em todo o mês de maio? 

Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
   R:___________________________________________________________________________ 
 

2) Henrique foi ao sítio e levou 20 sacos de ração para os animais na segunda, na terça ele 

levou o triplo e na quarta levou o quádruplo. Quantos sacos de ração ele levou a semana 

toda? 

Cálculo 

 

 

 

 

 

   R:___________________________________________________________________________ 
3) O chefe do José encomendou 5 salgados e 10 doces para cada funcionário, para 

comemorar a meta alcançada no ano. Se a empresa tem 56 funcionários, quantos 

salgados e doces foram encomendados? 

Cálculo 

 

 

 

 

R:______________________________________________________________________ 

4) A lanchonete utiliza 5 litros de leite para fazer o café com leite todos os dias. Quantos litros 

de leite serão utilizados no mês de junho? 

Cálculo 

 

 

 

 

R:____________________________________________________________________________ 



Exercitando a divisão:  Exemplo: 

 

 
 

Fontes de Pesquisa:  
https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-multiplicacao-4o-ou-5o-ano/ 
https://br.pinterest.com/pin/16255248643150537/ 
https://www.google.com/search?q=continhas+de+multiplica%C3%A7%C3%A3o+e+divis%C3%A3o+para+o+5o+ano 

https://br.pinterest.com/pin/16255248643150537/


COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS(02 aulas semanais) 

 
Desmatamento 

    O processo do desmatamento é um problema global, colocando em ameaça os recursos 
naturais,o meio ambiente e o equilíbrio ecológico do planeta. 
    Entende-se por desmatamento, chamado de desflorestamento,o processo de remoção total ou 
parcial da vegetação em determinada área. Geralmente, esses processos ocorrem para fins 
econômicos visando a utilização comercial de madeira das árvores, também para o 
aproveitamento do solo para a agricultura e a pecuária. A atividade mineradora e a construção de 
barragens para hidrelétricas também influenciam no desmatamento. 
 
O perigo do desmatamento 
       As derrubadas e as queimadas das matas estão provocando o desaparecimento de muitos 
animais e árvores no Brasil e no mundo. 
      As florestas desempenham um papel muito importante na vida dos seres vivos e na 
conservação da natureza: 

 Elas influem no clima, impedindo que os raios solares incidam diretamente sobre o solo, o 
que torna a temperatura mais agradável; 

 Aumentando a umidade de uma região, graças à temperatura, torna-se maior o índice de 
chuvas. 

 
O que pode ser feito para diminuir o desmatamento? 
      No âmbito governamental podem ser adotadas algumas medidas para amenizar o 
desmatamento das florestas Amazônicas, como o fim do subsídio das pessoas que desmatam, 
aumentara fiscalização, demarcação de terra indígenas, etc. 
 
Fontes de pesquisa: 
https://www.semas.pagov.br 
htps://novaescola.org.br 

                                                           ATIVIDADES 
1) Responda: 

 
A) O que é desmatamento? 
R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
B) Cite as consequências dos desmatamentos e das queimadas? 
R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
C) Quais atitudes deveriam ser tomadas pelos governantes para resolver ou amenizar o 
problemado desmatamento no Brasil? 
R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

https://www.semas.pagov.br/


 
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA (02 aulas semanais) 
 
Recursos Naturais e Qualidade Ambiental 

 
 Recursos naturais são importantes para a humanidade. Podemos citar, por exemplo, a 
água, o solo, o ar , a luz e o calor do Sol. Alguns deles são vitais para a nossa sobrevivência. 
 

O que é qualidade ambiental?  

 A qualidade ambiental é um conjunto de condições que um ambiente oferece em relação 
às necessidades de seus habitantes. É um fator determinante para uma melhor qualidade de 
vida. 
 Um recurso natural muito importante para analisar a qualidade ambiental é a água. Sem 
água não haveria vida na Terra. A maior parte da superfície terrestre é coberta por água. Mesmo 
assim, esse recurso não pode ser desperdiçado. 
 De toda a água que existe na Terra, 97% correspondem à água salgada e somente 3%  
água doce. Apenas 1% da água da superfície terrestre está disponível para o consumo humano. 
A água potável é um atributo da boa qualidade ambiental. 
Atividades 
1- Observe a imagem. O que ela retrata?  

 
R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2- Cite exemplos de recursos naturais. 
R:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3 - O que é qualidade ambiental? 

R:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
https://ensinarhoje.com/bncc-meio-ambiente-e-sociedade/ 

 
 
 
 
 



COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA (02 aulas semanais) 
 

Problemas ambientais 

 Mesmo sendo um recurso natural essencial para os seres vivos a água sofre com a 
poluição. Boa parte das águas superficiais do planeta como as de rios e lagos encontra-se 
poluída. As águas subterrâneas também estão sob a ameaça da poluição. 
 A poluição da água ocorre de diversas formas: acúmulo de lixo, lançamento irregular de 
esgoto (doméstico e industrial), garimpo, uso de produtos químicos na mineração, na indústria e 
nas lavouras (agrotóxicos), entre outros. 
 Uma das principais causas da poluição das águas no mundo todo é o despejo incorreto 
dos efluentes líquidos das casas e das fábricas em rios e mares. 
 Efluentes líquidos são todos os resíduos das atividades que realizamos em nosso dia a dia. 
Assim, os efluentes domésticos correspondem às águas usadas no banho, para lavar a roupa, 
entre outros usos. 
 Os efluentes líquidos industriais, por sua vez, correspondem às sobras dos processos das 
fábricas. Eles têm características próprias de acordo com cada ramo da indústria e podem 
contaminar as águas e os solos. 
 Cada tipo de efluente possui uma forma correta de ser descartado na natureza sem poluí-
la, há leis estaduais e municipais que orientam esse despejo. 
 A maré negra também é outro problema ambiental, ela ocorre quando petróleo e seus 
derivados são despejados em ambientes marinhos, causando um impacto ambiental negativo nos 
mares. 
 
Atividades 
1. Observe a imagem abaixo. 

 

a) De qual modo essa água está sendo poluída? 
R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

b) O que poderia ser feito para evitar esse problema? 
R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

      2. O que são efluentes líquidos? 
 R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
3. O que é a maré negra? 

 R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Fonte de Pesquisa: https://ensinarhoje.com/bncc-meio-ambiente-e-sociedade 
 

COMPONENTES CURRICULARES: INGLÊS E ARTE (01 aula semanal) 
 

MEIO AMBIENTE  
 Nesta semana vamos verificar algumas atitudes que devemos ter para salvar o nosso meio 
ambiente! Bons estudos! 



ATIVIDADE 
Relacione as frases em inglês com as frases em português, observando as figuras: 

(A) walk instead of driving                 (   ) Ande de bicicleta. 
(B) give away old clothes                 (   ) Desenhe em papel antigo. 
(C) turn the tap off                  (   ) Troque um livro. 
(D) recycle pastic                  (   ) Carregue sua própria bolsa. 
(E) ride a bike                  (   ) Transforme em adubo. 
(F) exchange a book                 (   ) Reutilize materiais para artesanato. 
(G) carry your own bag                 (   ) Feche a torneira. 
(H) reuse materials for crafts             (   ) Recicle latas de refrigerante. 
(I) use refilable water bottle               (   ) Recicle plástico. 
(J) recycle compost                 (   ) Doe roupas antigas. 
(K) recycle soda cans                (   ) Use garrafa de água recarregável. 
(L) draw on old paper                (   ) Caminhe ao invés de dirigir. 

 

 
 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/598908450422582280/ (acessado em 24/05/2021) 
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&op=translate (acessado em 24/05/2021) 

 

https://br.pinterest.com/pin/598908450422582280/
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&op=translate


2. Observe a seguinte obra de arte Children of the World(Crianças do Mundo) deRomero 
Britto. 

 

 
Children of the World (Crianças do Mundo) de Romero Britto 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/810507264160882329/ (acessado em 24/05/2021) 
 

Agora é a sua vez! Inspire-se nesta obra de Romero Britto e faça um desenho em seu 
caderno de Arte que demonstre os cuidados que devemos ter com o nosso meio ambiente. Não 

se esqueça de colorir! Capriche! Você é capaz! 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO (01 aula semanal) 
 
 Essa semana tem uma proposta incrível para você: “Adote sua árvore”. A ideia é 
ajudarmos a cuidar do Meio Ambiente. Então, proponho que escolha uma árvore, mais próxima 
de sua casa, para cuidá-la (irrigar) ou, se for possível, você poderá plantar em seu quintal se 
estiver espaço. 
 O importante é termos consciência que precisamos preservar todo bem ambiental para a 
nossa própria sobrevivência e demais seres vivos. 

 
https://br.pinterest.com/pin/707417053940361561/ 

 
 
 

https://br.pinterest.com/pin/810507264160882329/


COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA (02 aulas semanais) 
 

QUEIMADA COM TAMPINHA DE GARRAFA 

 Estou trazendo uma sugestão de atividade supertradicional nas aulas de Educação Física 

que é aQueimada. Essa queimada será um pouco diferente.  

Para brincar vamos precisar de alguns materiais:  

- Fita adesiva ou giz; 

- 18 tampinhas de garrafa de cores diferentes (9 de cada), para diferenciar uma equipe da outra.  

Como jogar: 

 - Marque o campo de jogo, fazendo um quadrado de mais ou menos 1M de cada lado e faça uma 

linha no meio delimitando as áreas das equipes.  

 

 

 

 

 

 

 As tampinhas serão os jogadores, mas também farão o papel de bola nessa queimada,  

e elas terão que ser movidas através de petelecos.  

 Se você acertar atampinha do time adversário, a mesma sai do jogo, mas se a tampinha  

que forlançada para o lado oposto sem tocar em ninguém, ela volta para o seu campo.   

 Vence o jogo quemeliminar primeiro as tampinhas do adversário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educ.rec.br/escoladofuturoemcasa/2020/12/09/queimada-com-tampinha 

 

 

 
 

 
 



 


	1) De acordo com o que você aprendeu, leia a notícia abaixo e preencha os espaços com as características da notícia.
	Incêndios no Pantanal e Amazônia poderão ser piores em 2021, alertam cientistas______________________
	Seca mais severa, aumento do desmatamento e enfraquecimento da fiscalização ambiental apontam para um período de queimadas mais grave que o já observado em 2020.  R:___________________________________________________________________________


