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ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO – PERÍODO EMERGENCIAL – COVID-19 

- PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULA –  

 

5º  ANO PERÍODO: 29/03 à 01/04/2021 BLOCO  5 

 

SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

 

Objetivo (s): Ler e interpretar uma propaganda observando a integração entre imagem e texto; 
Identificar as características do gênero. 

  

Propaganda 

 As propagandas são gêneros textuais  discursivos persuasivos elaborados 
para influenciar a opinião do leitor e persuadi-lo, ou convencê-lo, da necessidade de 
obter determinado serviço ou produto ou ainda de adotar uma ideia. As 
propagandas podem ser compostas apenas de imagem, apenas de texto, ou de 

imagem e texto conjuntamente. Os elementos da propaganda são: a composição da página 
(parte da página, cartaz, etc.) e o slogan. 
 O slogan é a frase que acompanha a marca. Tem o objetivo 
de agregar valor por meio de um conceito que ajuda a fixar a marca 
e atingir o público-alvo. Ele pode mudar a cada nova campanha 
publicitária. 
 

 Observe esta propaganda.  Para compreendê-la é preciso ler 
o texto e as imagens em conjunto. 
 

Para compreender o texto 

1- Qual a intenção principal dessa propaganda? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

2- Que tipo de produto essa propaganda quer vender? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

3- Você compraria o produto anunciado? Por quê? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA:  “O CERVO E O LEÃO” - ESOPO 



4- Você considera essa propaganda interessante? Por quê? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

5- Em sua opinião, qual é a utilidade da propaganda? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

6- O que está sendo anunciado nessa propaganda? 

      (       ) Contos de aventura e revistas de histórias em quadrinhos. 

      (      ) Revistas de histórias em quadrinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Objetivo (s): Produzir uma propaganda observando a imagem e de acordo com as características do 

gênero. 

Propaganda 

É um texto argumentativo que tem por objetivo persuadir pessoas a concordar com uma 
ideia ou a comprar um produto. Pode ser empregada para conscientizar o público sobre problemas 
ambientais, sociais, de saúde e outros, para uma mudança de comportamento. A mensagem da 
propaganda é pensada em função do objetivo, do público, do veículo em que vai ser divulgada. 
Deve ser impactante e curta para chamar a atenção e ser entendida rapidamente. 

É lógico que o texto só ressalta os pontos positivos do produto ou ideia, de modo que crie 
no interlocutor o desejo de possuir um determinado produto ou simplesmente convencê-lo da 
ideia defendida no anúncio.  

As partes de um anúncio:  
1- Texto não verbal: imagem que tenha relação com o anúncio;  
2- Título: uma frase de efeito;  
3- Texto publicitário: texto verbal que dá informações sobre o produto; 
4- Logotipo: desenho que simboliza a marca do produto; 

            5- Slogan: frase que resume a imagem que o publicitário deseja firmar no mercado como 

uma identidade do produto. 

 

1- Observe a imagem abaixo e produza uma propaganda de acordo com as características do 
gênero. Lembre-se sua propaganda deve atrair as pessoas. Use sua criatividade e capriche! 



 
 

 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA 

 

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1  

 

Objetivo (s): Localizar e posicionar números  na reta numérica. 

 

Reta numérica 

 

 

 

 

Se desejar pode escrever na imagem 



1-  As crianças estão escondendo alguns números na reta númerica. Você consegue descobrir 

quais são? Descubra e complete com os números que faltam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Descubra o segredo e complete o que falta nas retas numéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

 
Objetivo (s): Resolver situações -  problema (multiplicação e divisão), utilizando estratégias diversas. 
 

1- Leia as situações problemas abaixo e resolva. 

 

A- A diretora de uma escola irá dividir 490 livros e 14 

prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? 

 

B- Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 

livros. A livraria tem que enviar esta encomenda pelo correio, 

porém cada caixa comporta apenas 9 livros. Quantas caixas 

serão necessárias para enviar todos os livros? 

 

C-  Num estacionamento há  4 setores. Cada setor 

tem 15 vagas. Qual é o número total de vagas? 

 



 

D-  Minha irmã tem 17 anos. Meu pai tem o triplo de 

sua idade, menos 5. Qual a idade do meu pai? 

 

 

E- Em uma caixa cabem, em média, 7 dúzias de 

maçãs. Quantas maçãs cabem numa caixa? 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA 
 

CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 
Objetivo (s): Conhecer as propriedades fundamentais da água; Reconhecer que a água na natureza está 
em constante movimento, passando de um estado físico para outro; Retomar o conceito de ciclo da água 
ou ciclo hidrológico. 
 

Propriedades da água 

 A água pura é incolor (não tem cor), inodora (não tem cheiro)  e insípida (não tem sabor). A 
água pura não é encontrada na natureza. Ela está misturada a outras substâncias, mas muitas 
vezes é impossível enxergá-las. Por exemplo, ao adicionar um pouco de açúcar na água e mexer, 
ele não fica visível, mas isso não significa que ele desapareceu. 
 Isso acontece porque a água dissolve o açúcar e muitas outras substâncias: essa 
propriedade é chamada de solubilidade. Por isso, dizemos que a água é um solvente. 
 Nem todas as substâncias se dissolvem na água. As que se dissolvem são chamadas de 
solúveis e as que não se dissolvem são chamadas de insolúveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1- Nas frases a seguir, a palavra dissolveu não foi usada corretamente. Indique quais palavras 
usar para tornar cada frase correta. 

A-  Espalhou                                     B- Quebrou                       C- Misturou 

 

(     )  O copo caiu e se dissolveu em muitos cacos. 

(   )  Carolina dissolveu o xampu em seus cabelos. 

(     ) Maria dissolveu duas colheres de açúcar em meia xícara de farinha. 

 

2- Leia o texto e responda às 

questões a seguir. 

  

A- A água da chuva é pura? Explique. 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

B- A água da chuva é potável? 
Explique. 
____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

C- Podemos dizer que as chuvas reduzem a poluição do ar? Por quê? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

O ciclo da água 



1- Complete os espaços com os termos do quadro. Cada termo pode ser utilizado mais de uma 
vez. 

 

A- Quando as estão bem carregadas, . 

B- O Sol aquece a água, que dos oceanos e rios formando o . 

C- Na atmosfera, o vapor de água se condensa, formando as . 

 
2- Agora, indique qual frase acima corresponde a cada imagem abaixo. 

  

 Indique em qual situação do ciclo da água ocorre: 

➢ a condensação:    
 

➢ a evaporação:    
 

➢ a fusão:    

 

➢ a solidificação:   
 

3- Explique a relação entre as chuvas e as mudanças de estado físico da água. 
 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA            

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Reconhecer maior participação da mulher no mercado de trabalho. 

Mulheres chefes de família 

De acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira 
era composta de mulheres. 

Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos. 
Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram 
empresas, governam países e muito mais. 

chove - evapora - nuvens - vapor de água 



Mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as 
principais responsáveis pelas tarefas domésticas (higiene e organização da moradia, alimentação 
etc.) e pelos cuidados com os filhos. Recentemente, essa responsabilidade aumentou: muitas 
mulheres passaram a ser, também, as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. 
No ano de 2000, por exemplo, de cada 100 famílias, 22 tinham a mulher como principal 
responsável pela renda familiar. Já em 2015, esse número aumentou para 42 famílias. 

 
Responda: 

1- As mulheres adultas da sua 
família exercem alguma atividade 
remunerada? Se sim, qual? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________ 

2-  Alguma mulher adulta da sua família é a principal responsável pelo sustento financeiro da 
família? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE DO PROJETO – “A CIDADE DA GENTE” 

Roda de conversa sobre o tema que a turma irá desenvolver.  

 

 

SEXTA-FEIRA     

        

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

FERIADO: “PAIXÃO DE CRISTO” 

NÃO HAVERÁ AULA 

 

ARTE                                                 DATA _____/_____/_____ 

 
Objetivo (s): Trabalhar a percepção auditiva musical de cada um, perceber os sons que estão ao nosso 
redor, identificar os mais diversos ambientes sonoros. 
 

 

Atividade: Paisagem sonora 

 

Olá,  meus queridos estudantes!  
 

Esta semana faremos uma atividade bem interessante sobre a “paisagem sonora”. Uma 
paisagem sonora é composta pelos diferentes sons que compõem um determinado ambiente e 
podem ser sons produzidos pela natureza, pelo corpo humano ou por objetos diversos. O conceito 
de “paisagem sonora” tornou-se conhecido para os educadores em música a partir do trabalho 



produzido do canadense murray schaffer. Ele trabalha com a percepção  de sons de diversos 
ambientes.  

Agora que já conhecem o significado da “paisagem sonora”, faça os exercícios: 
 
1º - Fiquem parados por um momento, fechem seus olhos ou coloquem uma venda e  escutem os 
sons á sua volta e descreva um deles.  
 
2º -  Faça um passeio sonoro pelo seu bairro e grave alguns sons que achar interessantes. Aponte 
os que achar agradáveis ou irritantes.  
 
3º -  Veja o vídeo no link abaixo e descreva um dos sons que ouviu.  
 

LINK DO VÍDEO DE TARSILA DO AMARAL. 
https://www.youtube.com/watch?v=GWFqSpUwKuA 

 

 

 

 

 
Senhores pais ou responsáveis; 

Por favor, responda as perguntas para analisar o aprendizado da criança.  
1- A criança gostou da atividade?  

                       (      )  sim     (      ) não   
2- A criança conseguiu realizar a atividade?   

                       (      )  sim     (      ) não   
3- Quais dificuldades a criança encontrou para fazer a atividade?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Desenvolver a coordenação óculo manual, melhorar a força, resistência física. 
 
 

Atividade: Leva e traz 

 

Desenvolvimento da atividade:  
 

• Você irá precisar de 3 marcações no chão (pode ser giz, 
fita adesiva, pode usar folhas de jornal ou papelão); 

• Em cima de uma das marcações você colocará 4 bolinhas 
pode ser de papel, meia ou outro objeto como: pelúcia, carrinho ou 
outro objeto de sua escolha; 

•  A criança deverá levar todos os objetos da primeira 
marcação para a segunda na posição de flexão como na foto abaixo, 
mas só poderá levar apenas um objeto por vez; 

• Variação: realizar o mesmo procedimento movendo as 
bolinhas apenas usando os pés, para isso deverá ficar sentado no chão. 

https://www.youtube.com/watch?v=GWFqSpUwKuA


 
PREVINA-SE CONTRA O COVID-19 FAZENDO ESSA ATIVIDADE. ELA TRABALHA A CAPACIDADE RESPIRATÓRIA. 

 

Senhores pais ou responsáveis; 

Por favor, responda as perguntas para analisar o aprendizado da criança.  
1- A criança gostou da brincadeira?  

(      )  sim     (      ) não   
2- A criança conseguiu realizar a atividade?   

 (      )  sim     (      ) não   
3- Quais dificuldades a criança encontrou para fazer a atividade?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Cervo e o Leão 
Esopo 

 
 
     Num belo dia de verão, um cervo chegou até um regato, para beber água. Quando inclinou 
a cabeça, viu na água a própria imagem e exclamou orgulhoso: 
    --- Oh, como eu sou bonito e que bonitos são meus chifres! 
    Aproximou-se mais e viu o reflexo das próprias pernas dentro da água: 
    --- Mas como são finas as minhas pernas... observou com tristeza. 
    Nesse momento surgiu um leão que saltou sobre o cervo. O cervo disparou pela campina, com 
tanta velocidade que o leão não conseguiu pegá-lo. Aí, o cervo entrou por dentro da floresta e os 
seus chifres se embaraçaram nos galhos das árvores. Em poucos instantes o leão saltava sobre o 
prisioneiro. 
    --- Ai de mim! - gemeu o cervo. - Senti orgulho de meus chifres e desprezei minhas pernas... no 
entanto, estas me salvariam e aqueles causariam minha perda... 
 
 

Moral da História - "Muitas vezes desdenhamos do que temos de melhor.”. 
 

 

 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “O cervo e o Leão” 
                                                    Esopo 
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