
Aulas 9ª semana- 5º ano- Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Becker 

 

Atividades de Matemática 

Livro : A conquista da Matemática 

Página 38- Probabilidade e Estatística – Realizar a atividade a, b e c; 

Página 39- Situações de subtração – Ler; 

Página 40 – Ler e resolver 1 e 2; 

Página 41 –Resolver 3 e 4 – Ler curiosidade; 

Página 46- Probabilidade e estatística- Ler; 

Página 47 – Resolver atividade 1, letra a, b, c, d; 

Sistema Monetário Brasileiro 

Escrita por extenso de valores em dinheiro: 

Veja os exemplos: 

R$ 25, 30: Lê-se: vinte e cinco reais e trinta centavos. 

R$ 0,50: Lê-se: cinquenta centavos. 

R$ 20,00: Lê-se: vinte reais. 

 

Atividade: 

Pegue uma conta de luz da sua casa e escreva por extenso o valor a ser pago: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________   



Sistema Monetário, compra e venda, lucro, prejuízo, custo. 

Compra e Venda 

O pai de Marcos é comerciante e ele gosta de ajudá-lo na pequena banca 

na feira. Marcos ouve seu pai falar em lucro, custo, prejuízo… 

Muito curioso Marcos tratou logo de pesquisar e descobriu que… 

O preço pago por uma mercadoria ou um serviço é o custo. 

Quando uma mercadoria é vendida por um preço maior que o custo, 

temos lucro. Exemplo: O pai de Marcos comprou 1 dúzia de bananas por 

R$ 1,00 e vendeu essa dúzia por R$ 1,50. Sendo assim, ele obteve lucro de 

R$ 0,50, pois (1,50 – 1,00 = 0,50) 

Quando uma mercadoria é vendida por um preço menor que o custo, 

temos o prejuízo. Exemplo: O pai de Marcos comprou 1 cacho de uvas por 

R$ 2,00 e só conseguiu vender por R$ 1,00. Ele teve prejuízo de R$ 1,00. 

 

 

 

 

 



Atividades de História 

Escravidão no Brasil 
A escravidão no Brasil foi uma forma de exploração da força de 

trabalho de homens e mulheres africanas, sustentada pelo tráfico 
negreiro pelo oceano Atlântico. O processo de prisão na África, seguido da 
travessia do oceano e a chegada em terras brasileiras foi bastante 
complexo. O fluxo de africanos de diversas partes do continente foi tanto 
que os escravizados chegaram a compor 75% da população em regiões 
da Bahia, por exemplo. 

Tráfico de escravos pelo Atlântico 

Sobreviver foi uma tarefa difícil. As mortes eram 

constantes e a taxa de natalidade muito baixa, por conta disso e 

pela pouca importância dada à reprodução, houve necessidade 

constante de importar mão-de-obra, sustentando o tráfico 

atlântico. Este figurou como atividade lucrativa para um grupo 

bastante influente de traficantes. 

 
Interior de um navio negreiro, pintura do artista alemão Johann Moritz Rugendas. (aprox. 1830). 

Cerca de 4,9 milhões de africanos vieram para o Brasil. O processo 
de escravização começava no continente africano. O primeiro movimento 
era a prisão pelos traficantes, seguido de uma longa viagem pelo interior 
da África até a chegada na costa atlântica. Esta viagem obrigava os 
negros a percorrerem um longo caminho até a chegada nos portos. Muitos 

deles não resistiam às doenças ou mesmo ao esforço físico. Os que 
chegavam aos portos chegavam a esperar um longo tempo até que 

os navios negreiros tivessem “carga” suficientemente lucrativa para 
fazer a travessia do atlântico. 

A travessia nos navios negreiros era marcada pela violência e 
pelas más condições de saúde. Antes de embarcar os homens e 
mulheres eram marcados com ferro – ou nas costas ou no peito – 
como forma de identificação do traficante a quem pertenciam. Um 
único navio carregava escravos de diversos traficantes e locais de 
origem. E assim os senhores os preferiam: trabalhadores de etnias e 
culturas diferentes pois dificultava a comunicação e prevenia a 
formação de rebeliões e motins. 

Entre os séculos XVI e XVIII as caravelas portuguesas tinham 
capacidade de transportar aproximadamente 500 negros por viagem. Já os 
navios a vapor faziam o transporte de aproximadamente 350 escravos. 

 No século XIX, aos poucos, a escravidão foi sendo abolida em 
diversas nações do mundo, num processo iniciado pela Inglaterra. 

A viagem nos navios tinha como dieta básica o azeite e o 

milho e, por conta desta alimentação pobre em vitaminas, 

especialmente a vitamina C, muitos escravizados chegavam 

com escorbuto, doença bastante comum neste contexto. O fim da 

travessia se dava com a chegada aos portos brasileiros como os 
de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís e Belém. 

Os principais portos à época eram os de Salvador e Recife, mas, 

após a descoberta do ouro na região das Minas Gerais o porto do 

Rio de Janeiro ganha destaque e passa a receber um número 

cada vez maior de escravos negros. 
Texto adaptado de Ana Luíza Mello Santiago de Andrade 

Responda no caderno: 

1) De qual continente os escravos negros eram trazidos? 

2) Através de qual oceano as embarcações traziam os escravos negros? 

3) Como eram chamados os navios que traziam os escravos? 

4) Quais motivos levavam muitos escravos negros a morrerem nas 

viagens? 

5) O que levava os senhores de escravos à preferirem que eles tivessem 

etnias e culturas diferentes? 

6) Qual era a alimentação básica oferecida aos escravos nas viagens de 

navio? 

7) Onde iniciou-se o processo de abolição da escravidão? 

https://www.infoescola.com/historia/trafico-negreiro/
https://www.infoescola.com/historia/trafico-negreiro/
https://www.infoescola.com/geografia/oceano-atlantico/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2007/06/navio-negreiro.jpg
https://www.infoescola.com/biografias/johann-moritz-rugendas/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/navios-negreiros/
https://www.infoescola.com/historia/abolicionismo/
https://www.infoescola.com/historia/abolicao-da-escravidao-pela-inglaterra/
https://www.infoescola.com/biologia/vitaminas/
https://www.infoescola.com/bioquimica/vitamina-c/
https://www.infoescola.com/doencas/escorbuto/


 

Atividades de ciências: 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 

05 DE JUNHO 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de 
junho. Foi criado por ocasião da Conferência de Estocolmo, 
organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972. 

É um dia muito importante para estimular mudanças de 
atitudes e conscientizar globalmente a respeito do meio ambiente. 

É celebrado ao redor do mundo, através de iniciativas 
individuais e coletivas em defesa do meio ambiente, de forma a 
causar impactos positivos no planeta. 

Qualquer atitude serve como celebração: plantar uma árvore, 
fazer um mutirão de limpeza de florestas ou da praias, promover 
campanhas de reciclagem, reutilizar objetos criando novos, reunir 
pessoas para repensar suas atitudes, entre muitas outras coisas. 

O dia 5 de junho marca a data em que aconteceu a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 
Estocolmo na capital da Suécia, em 1972, que ficou conhecida como 
a Conferência de Estocolmo. 

Esse evento foi o primeiro a reunir representantes de 
governos e instituições não governamentais de mais de 100 países 
para discutir questões importantes do meio ambiente, tais como a 
chuva ácida, a poluição do ar e a preservação dos recursos naturais. 
 

Foi nos anos 1970 que começou a crescer o interesse pelas 

questões ambientais e emergiu com grande força o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável. 

É apenas um dia para repensar atitudes e criar novos hábitos que 

devem fazer parte do cotidiano de todas as pessoas, pois se ter um 

ambiente saudável é nosso direito, cuidar do planeta é também 

dever de todos. 

 

 

 

ATIVIDADES NO LIVRO: Encontros- Ciências 

Página 96 até 115 

Ler todos os textos com muita atenção, pois referem-se a assuntos 

importantes relacionados ao Meio Ambiente. 

Responder todas as atividades. No caderno as que não tem espaço 

no livro. E no livro as que tem espaço no livro. 

 Os vídeos das páginas 102 e 113 serão colocados no grupo 

de watts da turma. 

 Página 113, questão 1 texto abaixo para auxiliar na sua 

resposta. 

 

Severn Cullis-Suzuki tinha 12 anos quando discursou na 

Cúpula da Terra em 1992. E impressionou uma sala de 

delegados e o mundo. Vinte anos depois, a canadense é uma 

ativista ambiental reconhecida internacionalmente. 

É uma ativista ambiental canadense, palestrante, 

apresentadora de televisão e autora. Ela falou ao redor do 

mundo sobre questões ambientais, instando os ouvintes a 

definir seus valores, agir com o futuro em mente e assumir a 

responsabilidade individual. Se formou na Universidade de 

Yale em 2002 com um Bacharelado em Ciências em ecologia 

e biologia evolutiva, Severn é casada e vive com o marido e 

dois filhos em Haida Gwaii, Colúmbia Britânica, anteriormente 

nas Ilhas Queen Charlotte. 

Cullis-Suzuki é membro do Conselho Internacional da Carta 

da Terra. 

 

 

 

 

 



Atividades de Geografia 
 

HIDROGRAFIA DO RS 
 

               O Rio Grande tem o total de 86 rios sendo que os 

que mais se destacam são os rios: Lagoa dos Patos, Lagoa 

Mirim, Rio das Antas, Rio Santa Maria, Rio Piratini, Represa 

Passo Real, Lagoa Mangueira, Rio Caí e também 3 rios que 

ficam na linha de fronteira Uruguai e Argentina, e uma lagoa 

que fica na linha de limite com Santa Catarina 

A rede hidrográfica do Rio Grande do Sul é dividida em 

três regiões: 

Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai;  

Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba;  

Região Hidrográfica da Bacia do litoral.  

Os rios mais importantes do Rio Grande do Sul:  

- Uruguai;  

- Ijuí;  

- Jacuí;   

- Caí;  

- Taquari;  

- Ibicuí;  

- Pelotas;  

- Camaquã;  

- Sinos. 

O território do Rio Grande do Sul é banhado por três 

grandes bacias hidrográficas: a do Rio Uruguai, a do Guaíba 

e a Litorânea. 

A Bacia do Uruguai é formada pelo rio Uruguai, o mais 

extenso do Estado, e seus afluentes. Desemboca no Rio da 

Prata, entre o Uruguai e a Argentina. Os principais afluentes 

são os rios Inhandava, Erechim, Passo Fundo, Várzea, Ijuí, 

Piratini, Jaguari, Santa Maria, Ibirapuitã, Ibicuí e Quaraí. 

A bacia do Lago Guaíba abrange 251 municípios, 

incluindo Porto Alegre. 

Bacia Litorânea abrande cerca de 13% do Estado e é 

formada por um conjunto de bacias cujas águas correm para 

o Oceano Atlântico. 

 
Responde: 

a)Quais as principais regiões hidrográficas do RS? 

b)Quais os principais rios do estado? 

c)Qual o rio mais extenso do RS? 

d)Quantos municípios o Lago Guaíba abrange? 

e)As águas da Bacia Litorânea correm para onde? 

 

 

 

 

 



Atividades de Português 

DÍGRAFOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL SOBRE MEIO AMBIENTE 

 

 

 
Aula de Arte- Professora Paloma. Semana do meio Ambiente.  

 

Nessa semana paramos um pouquinho para pensar em como está o 

nosso planeta, como estamos cuidando da nossa casa e dos outros seres 

vivos que também abitam esse planeta.  

Vamos olhar ao nosso redor, como estão as ruas, estradas e locais 

próximos de onde moramos, estão limpos? As árvores estão cuidadas? 

Existem pássaros de diferentes espécies e outros animais silvestres? 

Existe lixo visível por onde passamos, plástico, papel, borracha, vidro? 

Como podemos ajudar o meio ambiente? 

Reciclando e reutilizando os materiais não é a única possibilidade, 

porém é a mais fácil, todos conseguimos é só querer, então vamos fazer 

um projeto para brincar e ainda ajudar o planeta nessa semana tão 

especial? 

Nós vamos fazer um jogo de tabuleiro reutilizando materiais que não 

são mais usados ou seriam descartados. Para fazer o “jogo da velha” # 

reutilizável, precisaremos de: 

1. Papelão, pode ser caixa de sapato, de embalagens 

ou qualquer outro papel mais firme para fazer o tabuleiro, com 

medidas de 15 cm x 15 cm; 

2. 8 (oito) objetos, sendo 4 (quatro) iguais mais 4 

(quatro) iguais, exemplo de objetos: tampinhas, pedrinhas, botões, 

se não conseguir quatro iguais pinte quatro de uma cor e quatro de 

outra cor; 

3. Fita adesiva para demarcar as linhas #. 

 

Modo de fazer:  

1. Pegue o papelão e corte um quadrado de 15 cm x 15 

cm, se precisar ser menor não tem problema, tente 

obter um quadrado; 

2. Para o tabuleiro temos que dividir o quadrado de 

papelão em 9 quadradinhos, uma maneira simples é 

colar 4 pedaços de fita, dois em cada sentido 2 

horizontais e 2 verticais formando esse símbolo #,  se 

preferir pode fazer com caneta riscando as linhas de 

fora a fora do papelão; 



3. Agora só falta as 8 pedrinhas que devem sem 

separadas por cor ou forma de 4 em 4. Está pronto para 

jogar!!! 

 

O exemplo que segue é de um modelo redondo de tabuleiro, 

pois é feito de um disco reutilizado. 

Use a criatividade!!!! 

 

 

Vamos jogar em família!! E enviar uma foto no grupo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Educação Física -5º ano  

Atividade 1)Bola ao cesto 4. 

(Mandar foto ou vídeo) 

 

Objetivo: Aumentar o nível de atividade física, reduzir o 

sedentarismo e proporcionar o bem estar da criança. 

 

Descrição da atividade:  

 Aquecimento faça 50 saltos no lugar. 

 

 Atividade pegue dez folhas de papel usado (jornal, folhas usadas e 

etc) amasse fazendo bolas peguem uma vasilha para fazer de alvo 

(um vaso de flor, panela velha ou um balde) e se desloque ficando 

10 passos do balde, pegue uma bolinha e coloque embaixo do 

queixo e corre até o balde pulando sobre a perna direita e solte ela 

sem usar as mãos dentro do balde. Se por acaso durante o percurso 

a bolinha cair pode pegar com as mãos e seguir a atividade. Repita 

a atividade pulando com a perna esquerda. 

 

 

Atividade 2) 

27/05, é dia do desafio a inatividade física.🤸 Dia mundial🏃. Vamos 

lá! O aluno, junto com seus familiares, deve realizar uma sequência 

de no mínimo 10 exercícios de alongamentos, conforme os 

realizados na aula de educação física. 15 segundos para cada 

exercício. Essa atividade deve ser filmada ou fotografada📸🤳  

Vamos nos movimentar e combater a inatividade física!🤸🏻🤛🏻 

Conto com o empenho de todos! 💪🏻 

Lembrando que todas as atividades valem pontos! 

 

Regras do jogo: 

Cada pessoa pega 4 (quatro) pedrinhas 

iguais, joga uma vez colocando sua pedrinha 

em uma casa do tabuleiro e passa a vez de 

jogar para o outro; 

Você deve fechar uma linha com 3 (três) 

pedrinhas do mesmo jogador; 

A linha deve ser horizontal, vertical ou 

diagonal; 

Ganha quem conseguir fazer a linha 

primeiro!! 



 

Atividade 3) 

Exercício e Meio Ambiente 

 

Em comemoração ao dia do meio ambiente, 05 de junho, vamos 

agregar exercício físico e preservação ambiental. 

Cada aluno deve realizar uma caminhada de no mínimo 30 minutos,  

sendo realizada ao ar livre (estrada, rua, campo...). O aluno deverá 

levar um saco de lixo (ou sacola) e recolher o máximo de lixo 

possível. Assim, além de realizar o exercício, estaremos fazendo o 

bem para nosso meio ambiente. 

Após a realização da atividade, tire foto de seu saco de lixo e 

encaminhe para a coordenação da escola. 
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Atividade de Ensino Religioso 

 

O humano e a natureza! 

 

Para uma vida saudável, física e mentalmente, o ser humano deve 

buscar um equilíbrio com a natureza, respeitando-a. Escreva nos 

espaços e branco, palavras que tenham relação com o cuidado e 

respeito com a natureza 
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