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ATIVIDADES DOMICILARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS

15 a 19/06/2020
5º ano
BOA SEMANA FAMÍLIA! ESPERO QUE TODOS ESTEJAM MUITO BEM! NUNCA
DEIXEM DE ACREDITAR, A VIDA NOS COLOCA OBSTÁCULOS E DESVIOS, VOCÊ
PODE SE SENTIR SOZINHO, MAS SEMPRE AO SEU LADO ENCONTRARÁ UMA
PALAVRA DE OTIMISMO, ESPERANÇA QUE TUDO VAI PASSAR E A GENTE VAI SE
ENCONTRAR.

- Leitura da semana
- A casa sonolenta (Audrey Wood)
A CASA SONOLENTA
“Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta,
onde todos viviam dormindo.
Nessa casa tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante,
numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Em cima dessa avó tinha um menino, um menino sonhando, em cima
de uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta,
onde todos viviam dormindo.
Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando,
em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando,
Numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Em cima desse cachorro, tinha um gato. Um gato ressonando, em cima de
um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de
uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta,
onde todos viviam dormindo.
Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando, em cima de
um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima
de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa casa
aconchegante, numa cama sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Em cima desse gato tinha uma pulga...
Seria possível?
Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, um gato ressonando,
em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando,
em cima de uma avó roncando, numa casa aconchegante,
Numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato,
que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu
um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta,
onde ninguém mais estava dormindo.
Tradução: Gisela Maria Padovan/Editora Ática-( História escrita por Audrey Wood)
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Acompanhe a história também por esse vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=b6y2pgqmhgw

ATIVIDADES:
(Lembrem-se de responder no caderno e anotar os números das questões de forma
organizada).

Um pouco mais sobre essa história:
Audrey Wood, nasceu em 12 de agosto de 1948, na cidade de Little Rock, capital do estado
norte-americano do Arkansas, possuindo uma população de 193.524 habitantes.
Situada perto do centro geográfico do estado do Arkansas, e pertencente aos Estados Unidos
da América, o nome Little Rock deriva de uma pedra que existe na margem sul do estado norteamericano do Arkansas.
Escritora de livros infantis, aprendeu a gostar das pinturas que seus pais possuíam na
propriedade, e assim, inspirou-se tornado famosos seus livros.

1) Conhecendo mais da obra de Audrey Wood:
a- Quem traduziu a história “A casa sonolenta” para a Língua Portuguesa?
b- Onde nasceu Audrey Wood (cidade e país)?
c- Que nome se dá ao continente em que está inserido esse país?

d- Qual é a capital de Arkansas?
e- Quantos habitantes tem Little Rock?

2) Complete de acordo com a ordem dos acontecimentos:
UMA PULGA ACORDADA
Que picou o_______________________
Que assustou o____________________
Que arranhou o ____________________
Que caiu sobre o____________________
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Que deu um susto na ________________
Que quebrou a______________________
Numa casa_________________________
Onde ninguém______________________

3) Separe as sílabas e depois escrevam palavras que rimam. Essas palavras não precisam
estar no texto, podem ser outras que você souber:
a- casa
b- rato
c- cachorro
d- sonolenta
e- dormindo
f- aconchegante

4) Como você acha que é a cama dessa casa? Que formas geométricas você pode encontrar
nas camas da sua casa?

5) Quando estudamos palavras derivadas aprendemos (por exemplo) que a palavra
conhecimento deriva da palavra conhecer. Agora, escreva quatro palavras que temos no texto que
derivam de outras.

6) Por que a história tem esse nome?

7) O local que se passa a história parece ser um ambiente organizado? Por quê?

8) Por que todos dormiam nessa casa?

9) Por que a pulga resolveu picar o rato?
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10) Ao longo da história os personagens vão dormindo na mesma cama. Por que será que
isso aconteceu?

11) Escreva um outro final para a história.

12) Agora leia esse trechinho:
Na obra “A casa sonolenta”, de Audrey Wood, ilustrada por seu marido Don Wood, temos
a presença de um enredo cumulativo que encanta as crianças, através de repetições que dão um
tom sonolento a leitura. A cada página, novos personagens aparecem para dormir.
Desses personagens, a pulga, que é o único animal que fica acordado, tem uma característica
muito interessante: é o animal conhecido como fóssil (restos enterrados de um corpo ou objeto)
mais antigo encontrado em Âmbar, na costa do mar Báltico, datado há 56 milhões de anos.
Já os ratos domésticos surgiram há 15.000 anos (antes do advento da agricultura/Neolítico).
Para você ter uma ideia de quanto tempo é isso tudo, estudamos os períodos Paleolítico
(conhecido período da pedra lascada, em que foram criados os primeiros utensílios há 12.000
anos) e o Neolítico (data de 5.000 anos em que se desenvolveu o cultivo da agricultura e a
domesticação dos animais).

Responda:
Alguns animais, assim como a pulga e o rato, são transmissores de doenças. Eles tornam da
convivência com humanos um risco à saúde. Escreva o nome de três desses animais e do que se
alimentam.

13) Os ratos são animais do grupo de roedores e foram encontrados fósseis desses animais
que viveram na Pré-História. No entanto, não eram seres pequenos como conhecemos hoje.
Cientistas descobriram um rato gigante que viveu na Amazônia há 10 milhões de anos. Isso
mostra que as espécies foram se adaptando ao longo dos anos de acordo com o ambiente.
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Assinale ou escreva no caderno as doenças mais comuns que são transmitidas pelo rato:
( ) Corona-vírus
( ) Sarna
( ) Peste bubônica
( ) Febre de rato
( ) Leptospirose

13) Outro animal que aparece no livro é o cachorro. O que ele precisa para ter boa
convivência com o ser humano?

14) Se ele não for tratado adequadamente, será um bom companheiro?

15) Pensando que alguns dos animais citados datam de milhares de anos, pesquise acessando
A domesticação dos animais e responda: De que período data a domesticação do cachorro?

16) Os cachorros são animais domésticos, mas quando não são devidamente cuidados,
podem ser reservatórios de bactérias, vírus e parasitas. Agora, assinale doenças que eles podem
transmitir:
( ) Micose
( ) Leptospirose
( ) Doença de Lyme (causada pela mordida de pulgas ou carrapato)
( ) Raiva

17) A pulga que picou o gato na história também era um animal gigante na pré-história:
cientistas as descobriram na China e mediam 1 a 3 centímetros. Parece pouco, mas esses insetos
eram sim gigantes. Que tamanho tem uma pulga hoje?

18) Nos animais da história da Casa Sonolenta, foram encontradas 96 pulgas no total.
Quantas pulgas poderia ter em cada animal?
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19) Dessas 96 pulgas presentes, uma fêmea depositou 15 ovos. Quantas pulgas terão agora
se todas nascerem com vida?

20) Resolva as operações e relacione com os resultados ao lado:
a- 76.890 – 23.420=

5.616

b- 5.246 – 348=

53.470

c- 67.902 – 45.289=

22.613

d- 28.963 + 1.349=

30.312

e- 57.009 + 6.743=

63.752

f- 234 x 24=

4.898

MAIS UMA HISTÓRIA PARA LERMOS:
- O sétimo gato.
Acesse o livro em: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-setimo-gato
-Ficha de leitura (copiar no caderno)
1) Nome do livro
2) Nome do autor
3) Editora
4) De outro título para o livro que você leu.
5) Qual personagem você mais gostou?
6) Escreva um final que ache mais interessante para a história.
7) Desenhe o que mais chamou sua atenção na história que leu.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
AS ATIVIDADES ABAIXO SERÃO REALIZADAS POR NOSSOS ALUNOS
ATENDIDOS PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
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Professor/AEE: Miriam do Amaral Contin
RETIRAR MATERIAL IMPRESSO NA ESCOLA.
Professora Silmara: RETIRAR MATERIAL IMPRESSO NA ESCOLA.
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