
Atividades 12ª semana- Escola Otto Becker 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

Numerais 

Os numerais podem ser classificados de acordo com as    

ideias que eles exprimem e se dividem em: 

 

Numerais cardinais: expressam a quantidade exata dos seres - um, dois, três, 

quatro. Por exemplo: 

As duas bonecas da Clarice foram quebradas. 

Numerais ordinais: indica uma ordem sucessiva dos seres – primeiro, segundo. Por 

exemplo: 

Clarice senta na terceira carteira. 

Numerais multiplicativos: expressam aumentos proporcionais de uma quantidade, 

multiplicações - dobro, triplo, quinto. Por exemplo: 

Ele teve o triplo do desconto que eu tive. 

Numerais fracionários: indicam diminuições proporcionais, frações ou divisões – 

terço, meio, metade. Por exemplo: 

Maria comeu um terço do bolo. 

Para facilitar mais o nosso entendimento, conheceremos uma lista com os principais 

tipos de numerais: 

 
 

 



 

 

 

 



 

1. Após a leitura do texto, responda: 

 

a) Como se chamam textos assim? 

 

b) O que causa o humor do texto? 

 

c) Por que o terceiro homem deu aquela resposta a São Pedro? 

 

d) Os numerais usados no texto foram usados para que? 

 

e) As palavras “primeiro”, “segundo” e “terceiro” indicam o que dentro do texto? 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

 

Tratamento da água 

Livro: Encontro Ciências 

Página 69, 70, 71, 72 e 73 

 Fazer a leitura dos textos e responder as questões do livro. 

 



 No grupo de Watts da turma será disponibilizado um vídeo mostrando como 

acontece o tratamento da água, desde a captação até chegar nas torneiras das 

casas. 
 

 Informações da ONG Trata Brasil, que é citada na página 72, leiam com atenção!! 

Lançado desde 2009 pelo Instituto Trata Brasil, o novo Ranking do Saneamento 

Básico das 100 maiores cidades do país é mais uma vez publicado para chamar 

atenção dos preocupantes indicadores de saneamento nas 100 maiores cidades 

do Brasil. Feito em parceria com a GO Associados, especializada em saneamento 

básico, o trabalho usa dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), Ministério das Cidades – ano base 2015.  Avalia a evolução 

dos indicadores de água, esgotos, investimentos e perdas de água nas maiores 

cidades e com foco nas capitais brasileiras. 

Como destaque, Franca (SP) aparece, pelo quarto ano seguido, como a melhor 

cidade entre as 100 maiores e Ananindeua (PA) figura na última colocação. 

Os dados nacionais de saneamento no Brasil mostram que 50,3% da população 

tem acesso à coleta dos esgotos e somente 42% dos esgotos são tratados. 

RELAÇÃO DAS DOENÇAS (DIARREIA, DENGUE E LEPTOSPIROSE) NAS 10 

MELHORES E 10 PIORES CIDADES 

As cidades são: 

10 melhores                                             10 piores 

1 Franca                                                   1 Duque de Caxias 

2 Uberlândia                                             2 Nova Iguaçu 

3 São José dos Campos                          3 Várzea Grande 

4 Santos                                                   4 Gravataí 

5 Maringá                                                  5 Manaus 

6 Limeira                                                   6 Macapá 

7 Ponta Grossa                                         7 Porto Velho 

8 Londrina                                                  8 Santarém 

9 Cascavel                                                 9 Jaboatão dos Guararapes 

10 Vitória da Conquista                               10 Ananindeua 

 

Paralelamente ao Ranking do Saneamento desse ano, o Instituto Trata Brasil 

elaborou um diagnóstico de algumas doenças de veiculação hídrica - diarreia, 

dengue e leptospirose - nas 10 melhores e 10 piores cidades em saneamento, 

com base nas classificações do Ranking 2017. (Como visto acima). O estudo foi 

feito em parceria com a Reinfra Consultoria e contou com a participação de 

especialistas colaboradores, como o Dr. Luciano Pamplona de Góes Cavalcanti 

(Professor Adjunto II do Dept de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Ceará) e Dr. Marcos Lopes (Professor Associado II do Dept. de 

Enfermagem na Universidade Federal do Ceará, além de Pesquisador nível 1B do 

Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  O diagnóstico 

fez comparações entre a incidência de casos de doenças nas melhores cidades e 

as piores como forma de mostrar que um melhor acesso aos serviços de água 

e esgotos realmente afastam grande parte das doenças da água poluída. 

O estudo foi feito especificamente para esse conjunto de 20 cidades por serem as 

situações extremas de avanços e desafios para a universalização dos serviços. 

Não contém, portanto, informações das outras 80 cidades do Ranking do 

Saneamento. 

 

Atividades: 

1. Numa estação de tratamento de água, ocorrem vários processos preencha os 

parênteses com os números correspondentes à ordem em que os processos 

realizam. 

 

(     ) Decantação. 

(     ) Cloração. 

(     ) Captação da água do rio (bombeamento). 

(     ) Filtração. 

(     ) Floculação. 

Assinale a sequência correta: 

a. 3 – 5 – 1 – 4 – 2. 

b. 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

c. 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 

       d. 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 

       e. 4 – 5 – 1 – 3 – 2. 

2. Coloque as palavras em ordem formando frases corretas: 

 



a. cristalina, é a água e cheiro sem potável incolor. 

 

b. o micróbios caseiro filtro uso do não livra dos a água. 

 

c. potável é diferente destilada água da a água. 

 

d. veículo um é a água doenças de poluída. 

 

e. não mata a filtração micróbios. 

 

 

 

                     ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 

CLIMA DO RIO GRANDE DO SUL 

O clima predominante no Rio Grande do Sul é subtropical úmido, que 

corresponde a duas estações bem definidas: verão, que apresenta elevadas 

temperaturas, e inverno, com frio intenso, possui o inverno mais rigoroso do 

país. As chuvas no decorrer do ano são bem distribuídas. 

           A temperatura sofre variações de acordo com as altitudes, dessa 

forma, as áreas de baixa elevação apresentam o clima tropical e nas regiões 

de maiores elevações, predomina o clima temperado. 

Clima Subtropical com verão quente – Abrange a maior parte do estado. Os 

verões nesta região são muito quentes, com máximas de 40°C e chuvas bem 

distribuídas, principalmente no litoral Norte. 

Clima temperado com verão ameno – Localiza-se nas regiões do Planalto, de 

maior altitude, portanto, os verões são mais amenos e os invernos rigorosos, 

frequentemente atingindo temperaturas negativas e com muitos episódios de 

geadas severas. Não é incomum observar episódios de neve nos pontos mais 

altos do relevo, como São José dos Ausentes, Bom Jesus e Gramado, que 

estão na região conhecida como Campos de Cima da Serra. 

             Os três estados brasileiros pertencentes à região Sul possuem 

cidades turísticas mais frias do Brasil. O clima da região é subtropical, com 

incidência de geada, podendo, em casos extremos, nevar em algumas 

cidades. Os ventos que atingem essas localidades costumam interferir no 

clima. Quando ocorrem durante o verão, recebem o nome de ventos alísios 

e vem do sudeste; já no inverno, os ventos recebem o nome de minuano ou 

pampeiro e surgem de massas de ar do polo Sul. 

O Minuano mais famoso deles, a história conta que tem a origem de seu 

nome na tribo indígena Minuanos, que emitiam um som que lembrava o vento 

quando assobiava nas frestas das casas e nas árvores. Esse vento tem 

origem no Deserto da Patagônia argentina, ele é frio e tem origem polar, 

atinge o Rio Grande do Sul e a região sul de Santa Catarina e de modo geral 

ocorre após a passagem de frentes frias. 



Outro é o vento pampeiro, que ocorre no Rio Grande do Sul e na Argentina, 

tem sua origem dos pampas do país platino, ele provoca chuvas e 

movimenta-se para a direção norte, baixa bruscamente as temperaturas e de 

modo geral ocasiona geada branca. 

               Localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, a região pertence a 

uma zona temperada com uma temperatura média entre 14º e 22ºC 

anualmente. O clima mais frio da região é apontado como um dos motivos 

para o grande número de imigrantes que foram para lá. 

          Nos meses de janeiro e fevereiro são os meses de maior calor, com 

temperaturas altas, e nos meses de junho e agosto com o inverno muito 

rigoroso com temperaturas baixas e muita umidade, em alguns pontos 

chegam com temperaturas negativas, ocorrendo sempre em parte altas como 

a Serra. Na Serra gaúcha ocorre o inverno mais rigoroso do Rio Grande do 

Sul tendo em alguns pontos geadas e em alguns momentos raros ocorre 

neve. 

O Rio Grande do Sul apresenta características peculiares diferentes do clima 

do resto do Brasil. As temperaturas do estado, em diversas regiões, estão 

entre as mais baixas do inverno brasileiro, chegando a –6 °C em cidades 

como Bom Jesus, São José dos Ausentes e Vacaria, com geadas frequentes 

e ocasional precipitação de neve. 

A temperatura mínima registrada no estado foi de –9,8 °C no município de 

Bom Jesus, em 1º de agosto de 1955, enquanto a temperatura máxima 

registrada foi de 42,6 °C em Jaguarão, no sul do estado, em 1943.Municípios 

como Uruguaiana, Lajeado e Campo Bom destacam-se em recordes de 

temperaturas altas no verão, registrando valores que, por vezes, chegam aos 

40 °C. O estado está ainda sujeito, no outono e no inverno, ao fenômeno do 

veranico, que consiste de uma sucessão de dias com temperaturas 

anormalmente elevadas para a estação. 
 

 

 

 

 

 

 



           Atividades de Matemática 

          Frações e porcentagem  

As frações são utilizadas para representar partes de um 
todo, de alguma coisa.  

A palavra porcentagem tem a ideia de fração, uma vez que 
significa partes de 100.  

Se é parte de um todo então é uma fração. 
Veja como fica:  
Exemplos: 

.  

 
 

 
 

Divisão simples por 10, 100 e 1000: 
 

 
 
 
 
 

                    Resultado= 20 
Exemplos: 
 
200: 100= 2 
2000: 1000 =2 
3000: 10= 300 
3000: 100= 30 
3000 : 1000 = 3 
 
 
Resolva as operações, cortando os zeros: 
 

A) 500:100= 
B) 8000:100= 
C) 900:100= 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



Atividades do livro de Matemática 
 
Página 166- Frações e porcentagem- Fazer a leitura; 
Página 167 – Atividade 1; 
Página 168 – Atividade 2 ; 
 
Atividade de Arte – Música 
 
Essa semana vamos falar sobre música! Para nos ajudar vamos abrir o livro 
didático na página 86. Veja a imagem, mas oque é performance? É uma 
apresentação de um artista visual, nessa apresentação pode ter música, dança, 
teatro, objetos e tudo junto vai formar a obra de arte chamada performance. 
Depois de observar a imagem, vamos ler as perguntas da página 87 e pensar a 
respeito. E então o que é necessário para termos música? Vire a 
página e na 88 olha só que maneira engraçada de modificar os sons do nosso 
dia a dia! Vamos fazer uma experimentação sonora com um instrumento feito 
por nós? Minha proposta é fazermos um chocalho, uma das maneiras de fazer 
um é com lata reutilizada, para isso vamos precisar de: 
1. Uma latinha, se conseguir a latinha com tampa melhor, se não podemos 
fechá-la com um pedaço de papelão e fita adesiva ou utilizar outro material; 
2. Algumas pedrinhas, grãos, missangas ou outro material; 
3. Tinta para decorar. 
*Lembrando que o seu chocalho pode ser feito de qualquer material que tenhas 
disponível! 
Assim que o instrumento estiver pronto vamos chocalhar! Agora tape um ouvido 
e toque novamente, o som está diferente? Peça para alguém tapar com as mãos 
seus ouvidos e chocalhe novamente, assim vamos perceber com essas 
experiências alturas, intensidades e timbres diferentes. 

 

 
 
 
 
Exemplos de materiais para 
fazer 
seu chocalho, diferentes 
materiais 
causam sons diferentes. 

 
 

 
 

Atividades de História 
 

Povos Indígenas no Rio Grande do Sul 
 

              Na época do descobrimento do Brasil, a região onde forma o Rio 
Grande do Sul era habitada pelos índios. Eles eram bons em construções 
com cerâmica e, na caça, usavam boleadeiras, até hoje um dos 
instrumentos do peão gaúcho. Essas tribos viveram muito tempo sem 
contato com os brancos colonizadores. As disputas entre Portugal e 
Espanha sobre quem ficaria com as terras, fizeram com que a região só 
fosse ocupada no século XVII. Os padres jesuítas espanhóis foram os 
primeiros a se estabelecer no local. 
 
                  Costumes trazidos para o RS 
 
         Alguns dos costumes mais tradicionais dos gaúchos como o 
churrasco e tomar chimarrão são heranças indígenas. Por isso, o 
conhecimento sobre estes primeiros habitantes dos Pampas se torna 
fundamental para a compreensão da história do Rio Grande do Sul. 
          Os indígenas que viviam nas terras onde hoje é o Rio Grande do 
Sul, antes da chegada dos europeus, pertenciam à três grupos: os 
Guarani, Jê e os Pampianos. Os guaranis ocupavam o litoral, a parte 
central até a fronteira com a Argentina, os Jê habitavam parte norte junto 
a Santa Catarina, e os Pampianos se localizavam ao sul junto ao Uruguai. 
 
 
 
Os Guaranis 
 
           Os Guaranis também conhecidos como Tapes, Arachane e 
Carijó,  eram o grupo indígena mais numeroso da região. Habitavam 
principalmente os vales do rios e nas margens das lagoas, onde a caça 
e a pesca eram mais abundantes. Os guaranis coletavam diversos tipos 
de moluscos, frutos e raízes, e cultivavam principalmente milho e aipim, 
mas também plantaram feijão,  abóbora e batata. Suas moradias 
tinham  estruturas de madeiras cobertas com fibras vegetais, em geral 
de base circular. Essas habitações denominadas de ocas eram 
habitadas por diversas famílias com grau de parentesco entre si. Uma 
aldeia era formada geralmente por 3 a 6 ocas. Os guaranis foram os 
grupos que formariam mais tarde os povos missioneiros catequizados 
pelos jesuítas espanhóis. 



 
Os Pampianos  
 
             Os Pampianos, grupo formado principalmente por charruas e 
minuanos, eram um povo indígena menos numeroso do Rio Grande do 
Sul. Eles ocupavam o sul e o sudeste do estado. Viviam principalmente 
nos campos numa área com bastante água, pois nelas havia 
abundância de recursos, como a caça e a pesca. Diferentes dos 
Guaranis e do Jê, os Pampianos não praticam agricultura. Viviam, da 
caça da pesca e da coleta. Os cavalos eram utilizados como meio de 
transporte e para auxiliar na caça. O gado bovino servia de alimento. 
Com a ocupação de suas terras por portugueses e por espanhóis, os 
Pampianos foram obrigados a ir cada vez mais para o interior. 
A escassez de recursos provocou a fome, e a situação deles se 
agravou com epidemias e guerras. Muitos deles foram trabalhar nas 
fazendas dos colonizadores europeus. Os Pampianos que restaram, 
foram massacrados por tropas uruguaias na década de 1830. 
 
 
Os  Jês 
 
         Os indígenas do grupo Jê ocupavam a região do planalto norte-
rio-grandense no norte e no nordeste do estado. Os kaingang, que 
constituem a maior parte dos indígenas que viviam hoje no Rio Grande 
do Sul, pertence a esse grupo. Os Jê viviam da caça dos animais como 
a capivara, porco-do-mato, da pesca e da coleta de produtos, como o 
pinhão e o mel. Muitos também praticavam agricultura e plantavam 
principalmente o milho. Para se proteger do frio, moravam em casas 
subterrâneas. Eles cavavam buracos no chão, que tinham em média 
dois metros de profundidade e protegiam esses buracos com um 
telhado feito de galhos de árvores cobertos por ramos de palmeiras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Completa sobre as primeiras tribos que habitaram o RS 

 Região que 
ocupavam 

Como faziam 
para 
sobreviver 

Como era a 
moradia 

 Guaranis  
 
 
 
 
 

  

Pampianos  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jês  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atividade Educação Física - 5º ano – Cabeceio 
 
Objetivo:  
 

Desenvolver o fundamento cabeceio do Futebol. 
 
Descrição da atividade: 
 
 1º atividade para treinar o cabeceio de forma divertida. Divida seus 
amigos em pegadores e fugitivos. Para que um aluno pegue o outro, ele 
deverá cabecear a bola no colega. Opte por bolas leves para não 
machucar os amigos (pode ser bolas de meia).  
 
2º atividade para aperfeiçoar o fundamento cabeceio jogue a bola em 
uma parede e cabeceia ela de volta.  

 
 
 
 
 
 
 
Atletismo / Arremesso de peso 

Os alunos deverão selecionar uma pedra que possibilite realizar o 
arremesso de peso. 
Devem usar a técnica de arremesso ensinada na aula de educação física.  
Procedimento da aula: 
1° alongamentos gerais. 10 exercícios de 10 segundos  
2° arremesso de peso. Usando uma pedra selecionada que seja dentro 
de suas possibilidades, arremesse usando a técnica ensinada na aula de 
educação física. 5 arremessos para cada braço. 
3° faça uma medição da distância do maior arremesso. 
Observação: utilizar uma área segura, longe de pessoas ou qualquer 
outra coisa que possa ser atingida pela pedra. 
 

 
Peça pra alguém filmar um arremesso e passe para a professora 
Marciléia no privado. Também passe a medicação do maior 
arremesso. 

 
Atividade de Ensino Religioso 

Leia o texto acima sobre a religiosidade indígena e associa: 

1- Índio mais antigo 

2- Vida 

3- Espírito 

(   ) É silêncio e som. 

(   ) Tupy 

(    )É o espírito em movimento. 


