
LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA: “ O vento e o sol” - Esopo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento Municipal de Educação 

Av. Washington Luis, 120 – Centro – Miracatu/SP – CEP 11850-000. 

Tele/Fax (13) 3847-3366/1860 - CNPJ: 46.583.654/0001-96 – 

Email:educacao@miracatu.sp.gov.br 

 

 

ESCOLA:   
ALUNO:   
PROFESSOR (A):   

 

ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO – PERÍODO EMERGENCIAL – COVID-19 

- PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULA – 
 
 

5º ANO PERÍODO: 01/03 à 05/03/2021 BLOCO 1 
 

 
SEGUNDA – FEIRA 

LÍNGUA PORTUGUESA DATA / /   
 

ATIVIDADE 1 
Objetivo (s): Ler e interpretar uma fábula com autonomia. 

 
Fábulas 

As fábulas são composições literárias curtas, escritas em prosa ou versos em que os 
personagens são animais que apresentam características humanas, ou seja, eles agem e falam. Elas 
transmitem um ensinamento, uma lição de moral. 

 
O cão e o osso 

Um dia, o cão ia caminhando tranquilo por uma ponte, carregando na boca um belo osso. 
Ao olhar para baixo, viu sua imagem refletida na água e pensou: 
  Que belo osso tem este cão. Se conseguir pegá-lo, vou ter comida por mais um dia. 
Pensando assim, o cão partiu para a ação e pulou na água sobre a sua imagem refletida. 
Qual não foi sua decepção ao perceber seu engano! O pior, foi que seu osso se perdeu no 

rio e ele ficou sem nenhum. 
Decepcionado consigo mesmo, o cão saiu da água cabisbaixo e arrependido pela cobiça. 

 

Moral: Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 
 

Leia a fábula com atenção e responda às questões abaixo. 
1- Este texto é uma fábula. Por quê? 

 

 

 

2- Por que o cão queria outro osso? 
 

 

 

3- Você acha que o cão agiu certo? 
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A raposa e a Cegonha 

 
A raposa convidou a cegonha para 

jantar e serviu-lhe, em um prato raso, uma 
espécie de mingau. 

A cegonha não conseguiu comer, 
por causa do seu bico comprido. 

Querendo retribuir a gentileza da 
raposa, a cegonha serviu-lhe, no jantar, 
uma carne picada dentro de uma garrafa, e, 
assim, a raposa não pode comê-la. 

 
Moral:   “Cada   um deve sofrer,   com 
resignação, aquilo de que deu exemplo.” 

O rato da cidade e o rato do campo 
 

Um rato da cidade resolveu oferecer 
um banquete ao rato do campo. O rato do 
campo admirou-se de tanto luxo, mas, cada 
barulhinho que se fazia ouvir, o rato da 
cidade fugia e se escondia. 

O rato do campo concluiu que 
melhor do aquele luxo todo era o sossego 
que tinha na roça. 

 
Moral: “Mais vale uma vida sossegada do 
que uma mesa farta.” 

 

 

 

4- O que significa “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”? 
 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 
Objetivo (s): Praticar a escrita e suscitar no aluno o apreço pela leitura, estimulando sua produção 
textual. 

 

Algumas fábulas para você relembrar! 
 

 
1- Agora, você irá produzir uma fábula, modernizando-a. Imagine como ela seria se acontecesse 

nos dias atuais. Crie seus personagens e não esqueça do título e da moral da história. Seja criativo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERÇA-FEIRA 

MATEMÁTICA DATA / /   
 

ATIVIDADE 1 
Objetivo (s): Ler, escrever e ordenar números naturais. 

 

Números naturais 

Para facilitar a leitura dos números, as ordens são agrupadas de três em três (do final para o 

começo). Cada um desses grupos de três ordens é chamado de classe. 

Para começar... 

Os quatro amigos estão assistindo à partida final de um campeonato de futebol. 
➢ Observe as informações do painel e escreva por extenso o número que representa a 

quantidade de público no estádio. 
 

➢ O número que representa a quantia arrecadada nessa partida tem o algarismo 6 repetido três 
vezes. Você sabe dizer qual é o valor de cada algarismo 6 neste número? 

9 6 5 6 2 6 
 
 
 

No número quatrocentos e quinze mil, 

duzentos e setenta e nove temos: 



1- Responda: 

A- Qual é o maior número natural de 4 dígitos que pode ser formado com os algarismos 1, 0, 4 e 5, 
sem repeti-los? E o menor? 

 

 

 

B- Qual é o maior número natural de 5 dígitos que pode ser formado com os algarismos 2, 0, 9, 3 e 7, 
sem repeti-los? 

 

 

2- Escreva os números abaixo no quadro de ordens: 
A- Quatrocentos e noventa e dois. 
B- Dois mil, oitocentos e trinta e sete. 
C- Cinquenta e sete mil, cento e vinte e cinco. 
D- Duzentos e cinquenta e um mil. 
E- Setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove. 
F- Quinhentos e dois mil, trezentos e dez. 

 

 

ATIVIDADE 2 
 
 

Objetivo (s): Resolver situações problemas do campo aditivo e multiplicativo utilizando diferentes 
estratégias. 

 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) 

 



QUARTA-FEIRA 

1- Leia as situações problemas com atenção e responda. 
A-      Em um condomínio de prédios, há 1020 apartamentos. Esse condomínio é formado 

por 5 prédios com o mesmo número de apartamentos em cada um deles. Quantos apartamentos há 
em cada prédio? 

B-       Qual a diferença entre 283.000 e 1.783? 
 

C-        João entregou, no sacolão, 320 tomates na segunda-feira, o triplo dessa quantidade 
na quarta-feira. Quantos tomates Joaquim entregou nesta semana? 

 

D-      Ao receber seu salário, Pedro pagou R$ 650,00 de aluguel, R$ 65,00 do plano de 
celular, R$ 98,00 da conta de luz, R$ 41,00 de água e ainda sobraram R$ 1.313,00. Qual é o salário de 
Pedro? 

 
 

 

QUARTA-FEIRA 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA DATA / /   

 

Objetivo (s): Identificar a composição dos resíduos sólidos produzidos em sua casa e analisar a 
origem dele. 

 

Conhecer o próprio lixo 
 

Todas as atividades que fazemos geram resíduos. Ao tomar banho, produzimos água suja, 
que segue para os esgotos; ao usar o banheiro, sujamos a água e o papel higiênico. Na cozinha, pode 
haver sobras de alimentos; diversas embalagens de vidro, plástico e metal são jogados fora. Na hora 
do lanche, aquela garrafa PET que embala o refrigerante e foi jogada fora pode ir parar em um 
córrego e lá permanecer por muitos e muitos anos, pois ela demora mais de 100 anos para de 
decompor. 

Para onde vai o celular que foi trocado por um modelo mais recente? Será que temos 
consciência de todo lixo que produzimos? E para onde ele vai? Mais de 40% do lixo produzido no 



Brasil não tem um destino adequado e causa a poluição e a contaminação principalmente do solo 
e da água. Por isso, é preciso conhecer o lixo para tentar reduzir a quantidade de lixo gerado por 
nós. 

 
O que você vai fazer? 

Conhecer o lixo produzido na escola e identificar seu tempo de decomposição. 
 

Como você vai fazer? 
1- Observe os itens que estão na lixeira da sua casa. Observe também a quantidade de cada 

item encontrado; 
2- Construa um quadro para registrar os itens que você encontrou; 
3- Pesquise em livros ou na internet o tempo de decomposição dos diferentes materiais e 

acrescente essa informação ao quadro; 
4- Depois dessa investigação, responda as questões abaixo e converse com sua família sobre as 

descobertas que você fez. 
Preencha o quadro com os itens que você encontrou na sua lixeira. 

O que jogamos fora Quantidade Tempo de decomposição 
   

   

   

   

   

   

   

   

Responda as questões a seguir. 
1- Quais são os itens mais encontrados em sua lixeira? 

 

 

 

2- De onde foi extraído o material usado para fabricar os itens jogados fora? 
 

 

 

 

3- Para onde vai o lixo depois de sair de sua casa? 
 

 

 

4- Discuta com sua família formas de reduzir a quantidade de lixo produzidos em sua casa e 
registre abaixo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

QUINTA-FEIRA 

GEOGRAFIA DATA   / /   

 

Objetivo (s): Conhecer aspectos relacionados à distribuição da população no território brasileiro. 
 

A dinâmica populacional brasileira 
 

 

Vamos conversar! 

No Brasil, dependendo do lugar, as condições de vida da população podem ser muito diferentes. 



Observe as imagens e responda. 

1- Que diferenças você observa entre os dois lugares mostrados nas imagens? 
 

 

 

2- Na sua opinião, qual dos lugares mostrados proporciona melhores condições de vida aos moradores? 

Explique? 
 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA 

HISTÓRIA DATA   / /   

 

Objetivo (s): Refletir sobre o trabalho dos arqueólogos e reconhecer sua importância para o 
conhecimento de como viviam e se desenvolveram os seres humanos ao longo do tempo. 

 
A formação dos povos 

 

1- Observe a imagem e responda. 

A- O que o profissional retratado na imagem está fazendo? 
 

 

B- Como podemos ter mais informações sobre o modo de vida dos povos que viveram em outros 

tempos? 
 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA DATA / /   

 

Objetivo (s): Aprimorar a coordenação viso motora, noção de distância e força. 

 
Atividade: Jogo das argolas 

 
O jogo tem por objetivo atingir as garrafas com as argolas. 

Duração da atividade: Aproximadamente 15 minutos. 
Número de participantes: de 1 à 6 participantes 
Material necessário: garrafas pet, argolas de plástico ou confeccionadas de 

papelão. 
 

Desenvolvimento da aula: 

Para fazer o jogo das argolas, é só encher garrafas com areia ou água, colocando-as no chão 

com cerca de um palmo de distância entre uma e outra. 

Depois, defina uma linha de onde os jogadores irão 

arremessar as argolas. Cerca de um metro e meio de distância é o 

ideal para a brincadeira dar certo. 

Cada competidor terá um número específico de chances de 

jogar   as   argolas   nas   garrafas.   Quem 

acertar a maior quantidade de argolas no gargalo das garrafas será o 

grande vencedor. 
 
 
 
 

 
 

ARTE DATA / /   

 

Objetivo (s): Conhecer e apreciar informações do universo e produzir manualmente os mesmos a fim de 

aguçar o seu conhecimento. 

OLHANDO PARA O CÉU E ALÉM DELE 
 

A terra não está sozinha no universo. De qualquer lugar da superfície terrestre, numa noite 
sem nuvens, é possível ver uma infinidade de pontos brilhantes no céu. 

Esses pontos luminosos são chamados de astros e podem ser classificados em astros 
luminosos e astros iluminados. 

Os astros luminosos são os astros que possuem luz própria. Os astros luminosos são 
chamados de estrelas. 

Os astros iluminados são os astros que não possuem luz própria. Eles são iluminados pelo sol 
e refletem a luz que recebem, por isto podem ser vistos. 

Os principais astros iluminados são os planetas e os satélites. Alguns são vistos a olho nu. 
Outros, por serem menores ou por estarem muito distantes da terra, só podem ser observados com 
o auxílio de um aparelho telescópio. 

A ciência que estuda os astros, de que eles são feitos, seus movimentos e sua posição no 
espaço é chamada de astronomia. Os astrônomos são os cientistas que se dedicam à astronomia. 



Agora vamos produzir um mobile com os 
astros luminosos e astros iluminados? 

 

Você vai precisar de: 
 

• Um cabo de madeira 

• Barbante 

• Papelão 

• Tinta 

• Cola e tesoura 

Caso você não tenha esses materiais, não 
se preocupe, iremos fazer no caderno de 
desenho! 
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O Vento e o Sol 
 

Esopo 
O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um 

viajante que vinha caminhando. 
— Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o 

mais forte. Você começa — propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. 
O vento começou a soprar com toda força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o 

casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. 
O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo seu esplendor sobre o homem, que logo 

sentiu calor e despiu o paletó. 
 

O amor constrói, a violência arruína. 


