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ATIVIDADE 1 

Objetivo (s):  Ler e interpretar conto de enigma identificando algumas de suas características. 
 

Conto de mistério 
Os contos de mistério têm como característica uma história que pode ser sobrenatural ou 

somente um suspense, com uma situação mal resolvida onde as peças vão se encaixando no 
decorrer da narrativa, sem tantas pistas para o leitor, atingindo o clímax onde há a explicação. 

O mistério é um gênero que prende a atenção do leitor pela curiosidade do desfecho, pois 
não é uma situação clara. 

Ele é estruturado com uma introdução das personagens e da trama, o desenvolvimento dos 
fatos e o clímax, onde a situação de mistério é resolvida. 

Tipos de conto: o conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de 
narração. No entanto, existem vários tipos de contos dependendo dos elementos que compõem a 
história e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles. 

Vejamos alguns mais famosos: conto maravilhoso, conto de terror, conto fantástico, conto de 
enigma. 
 

Sobre o gênero conto de enigma 
O eixo desse tipo de narrativa é um enigma a ser desvendado. Seus elementos básicos são: o 

enigma, a vítima, o culpado, o detetive, as pistas, a solução. 
A trama, pode ser envolvente, mantém o leitor em tensão durante todo o desenvolver da 

história. No decorrer do texto, são apresentadas pistas que ajudam a elucidar o caso, mas o mistério 
só é resolvido no final da narrativa. Os diálogos são rápidos, em especial quando se trata de 
interrogatórios. A narrativa de enigma clássica apresenta sempre duas histórias distintas: a do crime 
e a da investigação. Em geral, durante o processo de investigação, relata-se a história do crime. Além 
um detetive perspicaz, esse gênero requer que a lógica de resolução do enigma seja perfeita, sem 
falhas. 

 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA: “A SOPA DE PEDRA” - MARIA THEREZA GIÁCOMO  



Você vai ler um conto de enigma. Atenção aos detalhes, são eles que ajudam a desvendar 

o mistério. 

 

O incrível enigma do galinheiro 
Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um 

tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava 
para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não se fazem mais ban-
didos corno antigamente. 

Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu 
contratá-lo. Mas que não trouxesse seu secretário doutor Watson, que só 
servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase: "Elementar, 
Watson". 

— Mas se trata dum caso tão insignificante — protestou mamãe. 
— Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. 

Alguém andava assaltando nosso galinheiro. A cada dia sumia urna 
galinha. Quem faria isso estando a casa cercada de paredes de imensos 
edifícios? Não havia muro para saltar. Nem grades para pular. E na casa 
só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha 
empregada. Um enigma muito enigmático, sim. 

Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu 
boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e mais logicamente sua lupa, que 
aumentava tudo. Chegou anunciando: 

— Chamarei esta aventura "O caso das galinhas desaparecidas". Ou 
ficaria melhor "O incrível enigma do galinheiro"? 

— Ambos são bons, mas...  
— Na maior parte das vezes o culpado é o mordomo — informou Sherlock. —Onde está o 

suspeito? 
— Não temos mordomo — lamentou tio Clarimundo. 
— Então me levem à cena do crime. 
Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso. 

Um palito ou folha de árvore, examinava concentradamente. Depois, tomava notas num 
caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte minha mãe 
acordou-o com uma informação: 

— Sumiu outra galinha. 
Esta noite dormirei no galinheiro. 
E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez eu que o acordei.  
— Mister Holmes, roubaram mais uma galinha. 
A notícia fez com que se decidisse: 
— A história se chamará mesmo "O incrível enigma do galinheiro". 
— Não estamos preocupados com títulos — rebateu meu tio. 
— Mas meu editor está. 
Nesse dia consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li: nada, nada, nada. Um nada em cada 

página. Organizado, não? Também nesse dia Sherlock telefonou 
a Londres para trocar impressões com o fiel doutor Watson. Uma fortuninha em chamadas 
internacionais. 

E as galinhas continuavam desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. Ele já 
andava falando sozinho. 

— Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. 



Por fim restou apenas uma galinha. 
À hora do almoço o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise, chorando 

na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar 
lágrimas... Noca, então, deu um passo à frente e confessou: 

— Eu que roubava as galinhas. Dava às famílias pobres duma favela. Sherlock enxugou imediatamente 
as lágrimas na manga do paletó. — Já sabia. Fingi chorar para que ela 
confessasse. 
— Então desconfiava de Noca? — perguntou tio Clarimundo. 
— Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. E o que 

dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? 
Não sei se foi escrito "O incrível enigma do galinheiro". Se foi, pobres leitores. 

Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive quando 
o detetive dormia no galinheiro. Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. 
   Elementar, mister Sherlock Holmes. 

Marcos Rey. Em Heloisa Prieto (Org.). Vice-versa 
ao contrário. 

São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

1993. 
 

 

 

Para compreender o texto 
 

1. Responda 
A- Você sabe o que é enigma? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

B- Qual o mistério de que trata o texto? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

C- Quais são os suspeitos desse crime? 
__________________________________________________________________ __________
____________________________________________________________________________  

D- Você já tinha ouvido falar de Sherlock Holmes? O que sabe sobre essa personagem? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

2. Complete a tabela com os elementos do conto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Enigma  

Vítima  

Culpado  

Detetive  

Pistas  

Solução 

 

enigma 

 



ATIVIDADE 2 

Objetivo (s): Ler e interpretar texto não verbal; Produzir texto (gênero conto de enigma) com 
autonomia. 
 
 

O que eu vejo 

Observe a imagem e responda. 

• O que o homem está fazendo? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

• Que objeto ele tem na mão direita? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

 

 

 

Agora é com você  

• Você é o autor, então escreva um conto de enigma. Ao terminar, se possível, faça um áudio 
ou vídeo realizando a leitura de sua narrativa e envie para a professora. Seja criativo!!! 

 
Desenvolva essa atividade numa folha avulsa ou no seu caderno. 

 
 

TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1  

 

Objetivo (s): Ler e interpretar tabela. Construir gráfico de acordo com as informações contidas na 

tabela. 

 

 

Construir e interpretar gráfico de barras horizontais. 

 

1-  Leia as informações com bastante atenção. 

 

Após visitar o zoológico, a professora Adriana, da Escola Colorida, fez uma pesquisa para saber 
o animal preferido dos alunos das quatro salas do 5º ano. Todos os alunos dessas salas foram ao 
zoológico e participaram da pesquisa. Cada um escolheu apenas um animal. 

Observe a tabela abaixo: 



 
 

 

 

 

 

 

 

A- Agora complete o gráfico de acordo com os dados da tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Qual foi o animal mais escolhido pelos alunos do 5º ano? 
________________________________________________________________________________ 

C- Quantos alunos há nas quatro  salas do 5º ano? 
________________________________________________________________________________ 

D- Em sua opinião, é mais fácil responder a cada uma dessas questões observando a tabela ou o 
gráfico? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2 

 

Objetivo (s): Ler e interpretar gráfico. Construir tabela de acordo com as informações contidas no 
gráfico. 
 

Interpretar gráfico de dupla entrada 

1- Observe o gráfico que Rosana fez com base nos dados dos dois primeiros dias da campanha 

de doação de roupas do seu bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animais preferidos 
dos alunos do 5º ano 



2- Agora, responda às questões abaixo. 

A- Qual foi o tema da pesquisa que Rosana fez? 
________________________________________________________________________________ 

B- O que indicam as barras de cor vermelha? Como você descobriu isso? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

C- Qual foi o tipo de roupa que teve a mesma quantidade de peças arrecadadas na segunda-
feira e na terça-feira. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

D- Quais foram os tipos de roupa cuja quantidade arrecadada na terça-feira foi o dobro da 
arrecadada na segunda-feira? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

E- Complete a tabela considerando o que você observou no gráfico. 

Quantidade de roupas arrecadadas 

Tipo de roupa 
Quantidade arrecadada na  

segunda-feira 
Quantidade arrecadada 

 na terça-feira 

Agasalhos   

Blusas   

Calças   

Vestidos   

 

 

 

QUARTA-FEIRA 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

 

Objetivo (s): Analisar a precipitação e sua importância para o ciclo hidrológico; Compreender a 
formação de granizo, de neve e de chuvas; Analisar as implicações do ciclo da água no clima, no meio 
ambiente, na geração de energia e obtenção de água potável. 

 

O ciclo da água e o clima 

Como o ciclo da água pode influenciar o clima? O clima é caracterizado, principalmente, 

pela temperatura e pelos níveis de precipitação do local. Ou seja, ele é determinado, em grande 

parte, pelas chuvas. A chuva de uma região pode vir, muitas vezes, de localidades distantes. É o 

que costuma acontecer nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, como mostra a figura. 

Esse fenômeno ficou     conhecido como rios               voadores. O nome se deve ao               fato de que a 

umidade gerada    pela transpiração da vegetação da Amazônia pode conter tanta água quanto 

o    próprio Rio Amazonas. 

 
 
 
 



 
 
Responda: 

1- Como o ciclo da água 
pode influenciar o clima? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
 

2- Explique os rios 
voadores. 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
 

 

 

 

Ciclo da água: cobertura vegetal 

 A vegetação de uma região tem um papel muito importante no ciclo da água, como a proteção 
do solo e a absorção de água da chuva. Observe a comparação a seguir. 
 Solo com vegetação 

 O solo coberto por vegetação é um solo mais poroso, que permite a passagem de líquidos e 
gases. Isso acontece por causa da presença de canais subterrâneos criados pelas raízes. Assim, a 
água da chuva penetra facilmente as camadas 
internas do solo. As plantas absorvem a água pelas 
raízes. A água restante pode acumular-se em lençóis 
subterrâneos, que são camadas de solo localizadas 
acima de rochas impermeáveis e que originam as 
nascentes de rios. 
 Solo sem vegetação 

 Quando o solo está sem vegetação, ele fica 
compactado e sem porosidade. Na ocorrência de chuvas, a 
área sofre uma erosão, processo em que a água não 
consegue penetrar no solo e escoa pela superfície, 
arrastando toda a camada superficial do solo, com seus e 
sedimentos, até as áreas mais baixas. Esse escoamento 
superficial pode encher o fundo de mares, córregos e rios 
com sedimentos, prejudicando esses ecossistemas, 
processo denominado assoreamento. 

 

1- Leia o texto com atenção e responda. 

A- Qual a importância da vegetação para o ciclo da água? 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

B- O que poderia acontecer se a vegetação dos morros e das margens de rios fosse removida 
para dar lugar a construções? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ciclo da água: mananciais 

 

 Chamamos de mananciais as fontes de água, ou reservas hídricas, 
utilizadas no abastecimento público. Podem ser superficiais, como rios, 
lagos, riachos e represas, ou subterrâneos, como aquíferos e lençóis 
subterrâneos.  
 A proteção dos mananciais é muito importante para garantir tanto a 
qualidade quanto a quantidade de água ideais para toda a população. De 
acordo com a Organização da Nações Unidas (ONU), cada pessoa precisa de 
110 litros de água por dia para atender as suas necessidades, como beber, 
cozinhar, realizar a higiene pessoal e do ambiente. 
 Se um manancial é poluído, toda a população que depende de suas 
águas é prejudicada. Para preservar os mananciais, é preciso impedir o 
desmatamento, planejar a captação de água para os municípios, evitar 
grandes áreas de solo impermeabilizado, tratar o esgoto, limitar a 
construção nas margens dos rios, entre outras ações. 
 

1- A imagem a seguir mostra um manancial poluído. Liste o que poderia ser feito para melhorar 
a qualidade da água desse importante recurso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



QUINTA-FEIRA            

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Ler e compreender um texto sequencial – temporal; Identificar as marcas temporais 
do texto. 
 

O texto que você irá ler mostra uma sequência de fatos, ao longo do tempo, sobre a história 

dos direitos das mulheres no Brasil. 

 

Os direitos das mulheres no Brasil 

Nem sempre as mulheres tiveram os mesmos direitos que os homens. 
Durante muito tempo, elas não puderam fazer as mesmas coisas que eram 
permitidas aos homens. 

Até 1879, as mulheres não podiam frequentar o ensino superior no 
Brasil. E, mesmo depois de terem conseguido esse direito, as mulheres que 
decidiam estudar na universidade sofriam muito preconceito por parte dos 
colegas, professores e familiares. 

Foi só na década de 1930 que as mulheres passaram a ter o direito de 
votar e de se candidatar a cargos públicos. Até então, no Brasil, só os homens 
tinham esses direitos. 

Em 1988, a Constituição Federal do Brasil passou a estabelecer que 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, proibindo qualquer 
forma de discriminação em função do gênero. Mesmo assim, muitas 
mulheres ainda sofrem discriminações e maus-tratos. 

Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, que tem por finalidade 
coibir todo tipo de violência doméstica contra a mulher.  

Atualmente, as mulheres trabalham nas mais diversas funções, 
ocupam cargos públicos e de chefia, podem estudar e votar. 

Mas as mulheres ainda sofrem discriminação, o que pode ser visto na 
diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo e na 
violência que muitas sofrem todos os dias. 

 

 Responda: 

1- De que trata o texto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2- As mulheres sempre tiveram os mesmos direitos que os homens? Explique. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3- Atualmente, as mulheres sofrem discriminação? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4- Quais expressões do texto indicam a passagem do tempo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5- Complete as frases do esquema de acordo com o texto. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade projeto: “A cidade da gente” 

Querido aluno; 

Siga as orientações do seu/sua professor (a) sobre as etapas e atividades a serem desenvolvidas. 

 

SEXTA-FEIRA     

        

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Reconhecer o excedente alimentar permitidos pela atividade agrícola como fator que 
favoreceu o crescimento populacional e a especialização do trabalho. 
 

Grupos organizados e agricultura 

 O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos 

humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de 

espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou  Revolução Agrícola. 

 Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da 
agricultura foi o crescimento populacional, isso porque a maior 
oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e 
mais recursos alimentares. 
 Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, 
formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram 
a criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias, 
muitas vezes, tiveram de se juntar para proteger-se de ataques 
de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a 
organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à 
pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra. 



 Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas 
lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham 
sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. 

 
1- Observe as imagens no texto acima e responda às questões. 

A- Algumas das imagens retrata elementos ligados à agricultura?  Se sim, qual? Explique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

B- As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos 
humanos? Por quê? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2- Marque com um X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao 
desenvolvimento da agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Trabalhar a percepção auditiva musical de cada um. Aprimorar senso rítmico, 
raciocínio lógico, percepção auditiva, criatividade sonora. 
 

Atividade: Beatbox 

 

Olá meus queridos estudantes!  



Esta semana faremos uma atividade bem divertida com o “beatbox”.  O termo “beatbox” 
(que a partir do inglês significa “caixa de batida”) refere-se à percussão vocal do hip-hop. Consiste 
na arte em reproduzir sons de bateria com a voz, boca e cavidade nasal. Também envolve o canto, 
imitação vocal de efeitos de djs, simulação de cornetas, cordas, baterias e outros instrumentos 
musicais. Percussão vocal: tem a intenção de imitar os sons de instrumentos musicais como bateria, 
guitarra, tambores, etc. Muitos consideram o rapper norte-americano Doug e Fresh como o grande 
pioneiro dessa arte. Porém, pesquisas mais recentes apontam o compositor, músico brasileiro 
Marcos Valle como o inventor do beatbox.  

Nossa atividade será reproduzir o som de um ou mais instrumentos com a voz. Primeiro ouça 
um instrumento e depois tente imitá-lo com a boca ou escolha uma música que goste e reproduza 
o som de um dos instrumentos. Abaixo a professora enviou alguns sites para que se inspirem. Não 
esqueça de utilizar a câmera do celular para gravar. Bom trabalho a todos e se divirtam!   
 

Fonte site: https://sites.google.com/site/projetodeinformaticaeducativa/beat-box 

 

 

Sites de “beatbox”: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CiH6CI_IcDA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_wuHDvnP3S8 

 

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): Aumentar a Flexibilidade, Resistência e trabalhar as capacidades físicas. 
  

Atividade: Alongamento  

 

Onde brincar: um lugar amplo, que dê para fazer os movimentos; 
Número de participantes: No mínimo 1. 
Material Necessário: o próprio corpo. 

 

Desenvolvimento da atividade: 
             

De acordo com a figura abaixo o participante irá executar os movimentos pedidos.  

https://sites.google.com/site/projetodeinformaticaeducativa/beat-box
https://www.youtube.com/watch?v=CiH6CI_IcDA
https://www.youtube.com/watch?v=_wuHDvnP3S8


Cada exercício tem um tempo estimado de 15 segundos, alternando entre direita e esquerda, 
quando necessário.  

O participante deve realizar esse exercício com tranquilidade e de forma segura, sem exagerar 
ou ultrapassar seus limites.   

Aconselha-se fazer com música de fundo. Lembre-se sempre de ter uma garrafinha de água 
por perto. 

Importante: nunca forçar demais o movimento, para evitar lesões. 

 

Observação: Super recomendado para família inteira. Previna-se contra covid-19, fazendo 

atividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “A SOPA DE PEDRA” 

MARIA THEREZA GIÁCOMO 
PERÍODO: 05/04 à 09/04/2021 BLOCO 6 


