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ATIVIDADES DOMICILARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 

13 a 17/07/2020 

5º ano 
 

Olá famílias!  

Vamos iniciar essa semana inspirados pela beleza que nos toca, acariciados pelos raios do 

sol que nos convida a um novo dia, nos dando a certeza de renovação e coragem para vencermos 

a incerteza de que tudo vai passar e vamos ficar bem. 

As atividades estão integradas, contemplando de forma interdisciplinar as matérias de 

Português, História, Geografia, Ciências e Matemática. 

Vamos começar com a história: 

 

A família Gorgonzola 

Neste verão, os Gorgonzolas compraram um barco novo. Seu Oto Gorgonzola, muito 

orgulhoso, chamou a família para passear.  

Vieram todos: sua mulher, dona Bárbara, os três filhos e o cachorro. 

Animadíssimos, correram para subir no barco. Seu Oto pesa 130 quilos. Dona Bárbara, 90 

quilos e os três filhos juntos pesam 150 quilos, além do Espinafre, 10 quilos. 

O fato foi que seu Oto se esqueceu de ler as instruções e não viu que o peso máximo que o 

barco suportava era 350 quilos. 

Autoria e desenhos: Eva Furnari 

Para ler mais histórias da família Gongonzola, acesse:  

A família Gorgonzola 

 

Questões: 

(lembre-se: responda em seu caderno e anote a data e número das questões) 

1) Cada membro da família Gorgonzola tem uma massa corporal diferente. Os pesos são: 

130 quilos, 90 quilos, e os três filhos juntos pesam 150 quilos. Coloque os pesos em ordem 

crescente. 

 

https://1drv.ms/b/s!AngiOmF9YcdthPR4yVJ6enryM0SGKg?e=nELAp8
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2)Se você dividir o peso das crianças por 3. Qual valor você irá encontrar? 

 

3) Na questão anterior, você calculou a média do peso das três crianças. Agora, você irá 

fazer a média do peso da família toda, considerando pais e crianças. Faça o cálculo no seu 

caderno. 

 

4) O barco da família suporta 350 quilos. Será que esse limite foi ultrapassado pelo peso dos 

tripulantes? 

Foi para mais ou para menos? Justifique sua resposta. 

 

5) Seu Oto esqueceu de ler o manual de instruções antes de subir no barco. Para que serve 

um manual de instruções?  

 

6) Pense que você é um dono de barco para aluguel. Escreva as instruções para as pessoas 

que irão utilizar essa embarcação. Pense nos cuidados que deverão ter e como poderão utilizar 

esse meio de transporte. 

 

7) Quanto às condições climáticas: podemos sair para navegar em rio ou mar sem se 

informar se haverá chuva, ventos? O que pode acontecer? 

 

8) Veja essa reportagem e conte, em poucas palavras, o que ocorreu: 

https://exame.com/mundo/navio-de-cruzeiro-chega-a-porto-da-noruega-apos-resgate-

dramatico/  

 

9) Quais seres vivos há no mar?  Escreva alguns exemplos. 

 

10) Para fazer uma boa navegação, alguns instrumentos são utilizados até hoje, apesar de 

toda tecnologia existente. Um deles é a bússola, que faz parte do painel de controle dos navios e 

barcos. O que ela indica? 

 

https://exame.com/mundo/navio-de-cruzeiro-chega-a-porto-da-noruega-apos-resgate-dramatico/
https://exame.com/mundo/navio-de-cruzeiro-chega-a-porto-da-noruega-apos-resgate-dramatico/
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11) Para termos um bom vínculo familiar precisamos esquecer das diferenças. Ninguém é 

igual a ninguém, há diferentes comportamentos. Nesse momento que vivemos, certamente 

aprendemos muitas coisas que mudaram nossa forma de pensar e agir. Como tem sido esse 

momento para você e sua família?   

 

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. 

 


