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ROTEIRO DE ESTUDO – ATIVIDADES DOMICILIARES 5º ANO 

Querido (a) aluno (a)  

      A ordem é para que continuemos em isolamento social para podermos vencer o vírus da 

covid-19 e tenho certeza que venceremos e em breve estaremos com nossas atividades em 

sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma sequência de atividades 

para realizarem em casa com a supervisão de seus pais ou responsáveis.  

 As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada.  

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ajuda para 

realizá-las.  

 A sequência das atividades é sugerida por dia e, para garantir aprendizado e 

aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular atividades e ou, querer fazer 

num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno): - não se esqueça de colocar a 

data no início das atividades diárias; - (fazer o nome completo). 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa 

– revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas....  

 Aos pais! 

 Estimule seu filho (a) para que faça da leitura um momento de prazer. 

 Estimule-o (a) a ler rótulos, embalagens, cartazes, letreiros e/ou qualquer material que 

tenha em casa que possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura e que possa estar com seu filho (a) – 15 

minutos são suficientes. 

 Conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para você e excelente para 

seu filho (a).  

 É importante que as crianças realizarem as atividades em a colaboração com um 

adulto. 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades podem ser realizadas no caderno. 

Os profissionais da área da Psicologia do Núcleo de Apoio Multidisciplinar criaram um canal 

para reatar o tripé de trabalho discurso-escuta-interpretação/orientação. Enquanto não 

podemos voltar ao esquema antigo de trabalho, estão online para receberem os 

questionamentos e trocarem experiências advindas desse período singular. 

Eles receberão e-mails tanto das equipes escolares, quanto dos pais de nossos pacientes 
para que possam nos falar sobre o cognitivo e o emocional deles nesse período de 

afastamento escolar por conta da pandemia. Para isso poderá se usado o seguinte endereço 

de e-mail que será o instrumento de comunicação com esses profissionais: 

apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 

Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela Equipe do 

NAN – Núcleo de Apoio Multidisciplinar para este período de quarentena: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing  

 

mailto:apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing


 

MAIRINQUE, ______ DE _________________ DE __________. 

 

NOME COMPLETO ____________________________________ 
 

PROFESSORA _______________________________________ 
 

 

1) Observe a tabela a seguir e responda: 

Tabela da disseminação do coronavírus, por 18 de abril de 2020 

Países Casos Mortes 

Estados Unidos 714.215 37.555 

Espanha 192.920 20.043 

Itália 175.925 23.227 

Alemanha 142.569 4.405 

Reino Unido 114.217 15.464 

França 109.252 18.681 

China 83.787 4.636 

Turquia 82.329 1.890 

Irã 80.868 5.031 

Bélgica 37.183 5.453 

Rússia 36.793 313 

Brasil 34.913 2.201 

Canadá 32.858 1.356 

Holanda 31.592 3.601 

Suíça 27.404 1.366 

Portugal 19.685 687 

Índia 14.792 488 

Irlanda 14.758 571 

Áustria 14.671 443 

Suécia 13.822 1.511 

Peru 13.489 300 

Israel 13.107 158 

Coreia do Sul 10.653 232 

Japão 9.787 190 

Chile 9.730 126 

Polônia 8.742 347 

Equador 8.450 421 

Fonte: Universidade John Hopkins, autoridades locais/ 18/04/2020 GMT 

      

a) Qual o assunto da tabela? 
 

b) Quais os dados coletados? 



c) Qual país com maior casos de contaminados? 
 

d) Qual país com menor números de mortes? 
 

e) Quantos casos tem o Brasil? 

 

 
2) Complete com 'X’ os países vizinhos ao Brasil. 

 

(  ) China    (   ) Chile  (  ) Polônia  (  ) Equador  (  ) Peru  (  ) Itália 

 

 

3)  Leia o texto e responda: 

 
A Organização Mundial da Saúde declarou que o vírus é uma pandemia. O que isso significa? 

O termo é usado para descrever uma situação em que uma doença infecciosa ameaça muitas 

pessoas ao redor do mundo simultaneamente. 

 

Declarar uma pandemia significa dizer que os esforços para conter a expansão mundial do 

vírus falharam e que a epidemia está fora de controle. 
 

Uma das pandemias mais graves já enfrentadas ocorreu entre 1918 e 1920. Estima-se que 

50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola, mais do que os 17 

milhões de vítimas, entre civis e militares, da 1ª Guerra Mundial. 

 

Pandemias são mais prováveis com novos vírus. Como não temos defesas naturais contra 
eles ou medicamentos e vacinas para nos proteger, eles conseguem infectar muitas pessoas 

e se espalhar facilmente e de forma sustentada. 

 

Na prática, ao afirmar que estamos diante de uma pandemia, a OMS sinaliza que é hora de 

passar para a fase de mitigação, ou seja, deixar de se concentrar na detecção de novos casos 

e adotar medidas para tratar os pacientes em estado mais grave e evitar mortes. 

 
a) O que é pandemia? 

 

b) Qual a outra pandemia ocorreu entre 1918 e 1920? 

 

 

4) Leia o texto e responda: 
 

Como o vírus é transmitido? 

 

A transmissão é rápida? Passa pela tosse? 

Centenas de novos casos estão sendo registrados todos os dias. No entanto, os analistas 

acreditam que a real dimensão do surto pode ser 10 vezes maior que os números oficiais 
indicam. 

Estima-se que no surto atual cada pessoa infectada passou a doença para menos de três 

pessoas, em média. 

Em geral, todos os vírus que afetam o trato respiratório são transmitidos pela via aérea ou 

pelo contato das mãos com a boca ou com os olhos — respirando no mesmo ambiente, 

tocando algo que uma pessoa infectada tocou, por exemplo. 

Até agora, a grande maioria dos casos do novo coronavírus registrados foram transmitidos 
entre pessoas com contato próximo, como familiares ou amigos e profissionais de saúde. 



A definição de contato próximo do Ministério da Saúde brasileiro é "estar a dois metros de um 

paciente com suspeita de caso por COVID-19, dentro da mesma sala ou área de atendimento 

(ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um período prolongado, sem uso de 

equipamento de proteção individual. Ou cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou 
sala de espera de assistência médica". 

 

a) Explique como o vírus é transmitido: 

 

b) Por que estamos de quarentena? 

 
c) Pesquise e escreva como devemos nos proteger para não sermos contaminados. 

 

 

5) Observe a figura a seguir e responda com responda com ‘X’: 

 

 
 

6) Quais são os sintoma do Covid 19: 

 

(  ) dor de barriga   (  ) Febre  (  ) Tosse  (  ) Dor nos pés   ( ) Dificuldade de respirar  

 

7) Crie uma pequena história contando como foi que o Cascão tomou a decisão 

de lavar as mãos. Faça no seu caderno enNão esqueça do título: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
8) E você, o que está fazendo na quarentena? Ilustre no seu caderno. 



 



 



 



 

 



 

 

 



   















 

 

 

 



 

  



EDUCAÇÃO FÍSICA 
Jogo da forca 

 

O jogo da forca é uma atividade lúdica cujo objetivo final é a adivinhação de uma 

palavra escolhida pelo juiz ou adversário. Papel, lápis ou caneta são mais do que 
suficientes para realizá-la, outra opção mais lúdica é usar uma lousa, pode ser jogada 

entre duas pessoas ou com mais participantes tentando adivinhar. Convide a família e 

vamos nos divertir aprendendo. Funciona assim: 

 

1. O juiz ou jogador escolhe uma palavra e conta quantas letras ela tem; 

2. Agora, é preciso desenhar em tracinhos, a quantidade de letras que 

representa aquela palavra (se a palavra tem 5 letras, se desenha 5 tracinhos, por 

exemplo; 

3. O jogador então saberá que aquela é uma palavra de 5 letras; 

4. Agora, o jogador precisa tentar adivinhar a palavra chutando as letras; 

5. Se ele acerta, elas são preenchidas no lugar que as corresponde nos tracinhos, se 

ele erra, o juiz desenha uma parte do corpinho na forca; 

6. A cada letra errada uma parte do corpo é desenhada. Se o corpinho inteiro 
for desenhado antes que o jogador acerte a palavra, ele perdeu. 

 

Palavras para forca 

Considerando o corpinho de uma pessoa desenhada no “estilo palito”, os traços 

podem render até 6 erros, mas detalhes podem ser adicionados ao corpo desenhado 

para que a brincadeira continue e a pessoa tenha mais chances de acertar. Se você 

precisa de inspirações de palavras para forca, preparamos alguma lista separada 
pelos anos e dificuldade do aluno. 

Na hora de pensar em palavras para forca é importante levar em consideração a 

idade dos participantes. Só assim, poderemos determinar o que são palavras para 

brincar de forcas consideradas fáceis ou difíceis.  

Palavras sugeridas  

1. Acender 

2. Ardiloso 

3. Áspero 

4. Asterisco 

5. Convivência 

6. Desalmado 

7. Exceção 

8. Fugaz 

9. Heterossexual 

10.Horrorizado 

11.Impacto 

12.Modernidade 

13.Oftalmologista 

14.Otorrinolaringologista 

15.Paralelepípedo 

16.Pororoca 

17.Refeição 



 

MUSICALIZAÇÃO 

Objetivo principal: pesquisa e vivência sonora 

Atividade: fazendo e tocando um chocalho 

1. Escolha um recipiente para o chocalho.  

Você pode usar: 

 Lata de achocolatado 

 Latinha ou garrafinha de refrigerante 

 Potinhos de iogurte ou leite fermentado. 

 Materiais de madeira e vidro também funcionam (mas é preciso da ajuda de 

um adulto). 

Cada tipo de material acabará resultando em um som diferente e único. 

2. Pegue algo para chacoalhar 

Inúmeros objetos farão sons interessantes quando você os chacoalhar, escolha um 

e separe um punhado: 

 Miçangas; podem ser de plástico, vidro ou madeira. 

 grãos de feijão ou arroz. 

 Moedas 

 Sementes. 

 Pedras ou areia 

 

3. Montagem 

 Coloque os objetos de chacoalhar dentro do recipiente escolhido.  

 Feche o recipiente com uma tampa ou com outro recipiente igual 

 sele com fita crepe. Sobreponha várias voltas de fita crepe para ter certeza que 

o chocalho ficou completamente fechado.  

 

4. Chacoalhe.  

 Escolha uma música que goste e acompanhe seu ritmo com o seu de seu 

chocalho. 

 Use o chocalho como um instrumento de percussão solo ou com uma banda.  

 Se quiser, grave um vídeo ou tire fotos de sua interpretação, para mostrar ao 

professor quando voltarmos para a escola. 

 (opcional) decore seu chocalho. Use tinta, fitas, adesivos, papéis ou outros 

materiais decorativos que tiver para adicionar cores brilhantes e estilo ao 

chocalho. 


