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ATIVIDADES DOMICILIARES-PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 
“O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida 

e com os humildes”. 

Cora Coralina 
 

 
DIA 03/05 SEGUNDA-FEIRA 

Leitura diária: Profissões  

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA 

 

HISTÓRIA 

Crianças, a atividade de hoje será feita no caderno de História. Hoje vamos conhecer um 

pouco mais sobre o dia do Trabalho. 

Dia do Trabalho  

No dia 1º de maio comemora-se o Dia do Trabalho. Nesse dia são homenageados os 

trabalhadores operários, lavradores, camponeses, comerciários, bancários, profissionais liberais, 

enfim todos aqueles que trabalham. Nossa sobrevivência depende do trabalho. É com o trabalho 

que se cultivam os campos, constroem-se as cidades e as estradas. Quem trabalha é útil a si 

mesmo e aos outros. Para a criança, o estudo a prepara para exercer uma profissão quando for 

adulta. Um dos mais importantes direitos do trabalhador é o salário mínimo, criado no Brasil no 

ano de 1946. Além do salário mínimo, o trabalhador brasileiro tem direito a amparo no caso de 

acidente, de doença e direito a auxílio maternidade e aposentadoria. O trabalhador brasileiro 

tem outros direitos assegurados, como: 

1) salário –família para seus dependentes;  

2) 13º salário;  

3) jornada de trabalho diária; 

4) férias anuais remuneradas;  

5) assistência médica e hospitalar;  

6) repouso semanal remunerado.  

Os deveres e direitos do trabalhador constam na Constituição do Brasil e da CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho).  
Fonte: Caderno do Futuro-Ibep-hist.-3ª edição-SP 2013 

 

Se quiserem saber mais sobre o assunto, vocês podem acessar esse link: 

https://www.youtube.com/watch?v=22A-vpviVMo 

 

Responda no caderno: 

1- Quais são os direitos garantidos ao trabalhador brasileiro?  

2- Na sua opinião, esses direitos estão sendo cumpridos?  

3- Escreva, usando poucas linhas, qual será sua profissão quando crescer e o porquê de 

você escolher essa profissão? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA
https://www.youtube.com/watch?v=22A-vpviVMo
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Dia 04/05 TERÇA-FEIRA 

Leitura diária: Conhecendo o sitio 

https://www.youtube.com/watch?v=SZttvYNcKF0 

 

LINGUA PORTUGUESA  

No mês passado, no dia 18 de abril, comemorou-se o Dia Nacional do Livro Infantil. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre um dos maiores escritores infanto-juvenis do nosso 

país? 

Toda história tem um autor, e todo autor tem uma história. A essa história chamamos de 

Biografia. Iremos conhecer um pouco sobre o autor do sítio do pica-pau Amarelo, Monteiro 

Lobato. 

 

MONTEIRO LOBATO 

José Bento Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, no dia 

18 de abril de 1882. Aos 15 anos perdeu os pais e passou a viver com o avô, o Visconde de 

Taubaté. Formou-se advogado e começou a escrever livros para adultos. Ele foi um dos 

primeiros escritores a fazer literatura infantil em nosso país, pois poucas pessoas pensavam em 

escrever histórias para crianças. Passou então a ser o maior escritor de livros infantis e chegou a 

fundar uma editora para divulgar os livros e combater o analfabetismo. Em quase todos os seus 

livros para crianças aparecem os personagens do famoso Sítio do Pica Pau Amarelo: Dona 

Benta, Emília, Pedrinho, Narizinho, Tia Nastácia, o Visconde de Sabugosa, o Marquês de 

Rabicó. 

Seus livros mais apreciados são: O Pica Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, O Poço do 

Visconde, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta, O Saci, Viagem ao Céu, 

História do Mundo, O Marquês de Rabicó, Fábulas, Caçadas de Pedrinho e outros. Em 

homenagem ao maior escritor da literatura infantil brasileira, foi escolhido o dia 18 de abril 

como Dia do Livro, data do nascimento de Monteiro Lobato. Em 4 de julho de 1948, Monteiro 

Lobato morreu em São Paulo.  
Fontes: 

https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pauamarelo-monteiro-

lobato-dia-do-livro-infant 

https://bonifacio.net.br/monteiro-lobato/ 

  

1-Agora que você já sabe o que é uma Biografia, convidamos você a escrever a sua 

Autobiografia. Autobiografia é a história da sua vida. Para escrevê-la, você precisará conversar 

com seus familiares sobre fatos da sua vida e em seguida registrá-los. Pense em todos os passos 

para produzir essa autobiografia, tais como: seu nome completo, data e local onde nasceu, fatos 

que marcaram a sua vida até o presente momento. 

  

INGLÊS 
Mother’s Day (Dia das Mães) - pág. 91 

Clique aqui: Língua Inglesa  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZttvYNcKF0
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pauamarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pauamarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
https://bonifacio.net.br/monteiro-lobato/
https://portaleducacao.hortolandia.sp.gov.br/index.php/atividades-on-line/ensino-fundamental-e-ed-integral/itemlist/category/122-ingles
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
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DIA 05/05 QUARTA-FEIRA 

Leitura diaria: 

Você sabe que Monteiro Lobato criou os personagens que vivem no Sítio do Pica- pau 

Amarelo? 

Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os principais personagens: 

http://sitiodopicapauamarelosp.com.br/personagens-do-sitio-do-picapau-amarelo/ 

 

LINGUA PORTUGUESA  

Reveja as principais características de cada personagem: 

DONA BENTA: avó de Pedrinho e Narizinho; paciente, culta, bondosa, sábia, prudente. 

TIA NASTÁCIA: cozinheira, medrosa, supersticiosa, contadora de histórias. 

TIO BARNABÉ: velho sábio que vive no sítio. 

VISCONDE DE SABUGOSA: feito de um sabugo de milho, um sábio de cartola e que 

sabe tudo sobre todas as coisas. 

MARQUÊS DE RABICÓ: um porquinho que come tudo que vê pela frente. 

EMÍLIA: uma boneca de pano feita pela Tia Nastácia que tomou uma pílula falante e 

desembestou numa falação sem tamanho; ela vira gente, apronta, inventa, encanta e é 

encantadora. 

NARIZINHO e PEDRINHO: netos da Dona Benta, crianças espertas, curiosas e 

inteligentes. 

CUCA: uma velha, com cabeça de jacaré, ou melhor, jacaré bípede, cabelos amarelos e 

uma voz horripilante. Vive numa caverna, costuma fazer poções mágicas assim como uma 

bruxa. 

SACI: um jovem negro com apenas uma perna, pois a outra perdeu numa luta de capoeira. 

Usa gorro vermelho e cachimbo. Anda num redemoinho de vento, é divertido, brincalhão e 

travesso. Assusta os viajantes, amarra o rabo dos bichos, esconde objetos, entre outras coisas. 

Esses são os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. 

 

1- Você já conhecia os personagens do sítio? 

2- Qual personagem do sítio é o seu preferido? 

3- Você percebeu que cada personagem tem uma qualidade. Reproduza o quadro abaixo 

em seu caderno e preencha com as qualidades de cada personagem (adjetivos). Olhe o exemplo: 

DONA BENTA paciente, culta, bondosa, sábia, prudente. 

TIA ANASTACIA    

TIO BARNABÉ   

VISCONDE DE SABUGOSA   

EMÍLIA   

NARIZINHO E PEDRINHO   

CUCA   

SACI   

4- Escolha dois personagens do sítio e forme frases no seu caderno, dando qualidades à  

MATEMÁTICA/GEOGRAFIA 

Observe o mapa de do estado de São Paulo. Olhe onde fica o Sítio do Pica-Pau Amarelo: 

http://sitiodopicapauamarelosp.com.br/personagens-do-sitio-do-picapau-amarelo/
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na cidade de Taubaté. Analise o mapa abaixo para responder as perguntas que seguem no 

caderno. Clique aqui:  Google Maps 

 
  

1. Qual a rota mais próxima para chegar ao Museu Monteiro Lobato que se encontra 

dentro do Sítio? 

2. As distâncias são dadas em quilômetros, mas também colocam tempo. Como 

acham que eles calculam quanto tempo demora? 

3. Se eu dirigir mais rápido irei demorar mais ou menos tempo para chegar? 

4. Observe abaixo o recorte retirado do mapa. Você sabe o que cada símbolo 

significa?  

 
 

 

DIA 06/05 QUINTA-FEIRA  

Leitura diária:  

CONHECENDO O MEIO AMBIENTE: EMÍLIA APRENDE TUDO SOBRE A ÁGUA 

 Emília é uma boneca de pano que vive no sítio do Pica- pau Amarelo. Lá no sítio também 

vivem outros personagens criados por Monteiro Lobato: Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, tia 

Nastácia, o Visconde de Sabugosa e o porquinho Rabicó. Depois de uma grande tempestade, 

todos observavam um belo arco-íris no céu.  

Emília, muito curiosa, pergunta: 

- Quem pintou o céu, tia Nastácia? 

 Todos começaram a rir. o Visconde de Sabugosa exclama debochado:  

- Emília você é tão inteligente! 

 Tia Nastácia, ao ver toda aquela confusão, resolve dar uma aula de ciências para todos.  

- Vocês sabem que 75% da superfície da Terra é formada por água. A água está em 

movimento todo o tempo, o sol aquece a água do mar, ela evapora sob a forma de vapor, é o 

https://www.google.com.br/maps/dir/Hortol%C3%A2ndia,+SP/Museu+Monteiro+Lobato+-+S%C3%ADtio+do+Picapau+Amarelo+Taubat%C3%A9+-+Avenida+Monteiro+Lobato+-+Chacara+do+Visconde,+Taubat%C3%A9+-+SP/@-23.1688216,-47.3728001,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x94c8b95bfb508f39:0x1ce857c1058169b4!2m2!1d-47.2147082!2d-22.8533412!1m5!1m1!1s0x94ccf8fffaa245ad:0x80d648316be61bc6!2m2!1d-45.5647483!2d-23.0220146
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vapor d’água. Depois de subir bem alto, o vapor se condensa e eventualmente, cai em forma de 

chuva, então a água passa por três estados: 

 •sólido: quando se resfria e vira pedras de gelo.  

•líquido: quando o gelo se derrete. 

 •gasoso: quando sobe em forma de vapor.  
(Histórias de tia Nastácia) 

 

CIÊNCIAS  

1- Responda em seu caderno: 

a) Qual é o assunto principal do texto? 

b) Qual é a porcentagem de água na Terra? 

c) Tia Nastácia diz que a água está sempre em movimento, explique o que você entendeu 

dessa frase. 

d) A água passa por três estágios, quais são eles? Faça um desenho de onde encontramos 

cada uma dessas fases. 

  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Clique aqui: Educação Física  

 

DIA 07/05 SEXTA-FEIRA 

Leitura diária: como surgiu o dia das mães? 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vo7m7yzju0 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o poema abaixo e responda em seu caderno de Língua Portuguesa: 
  

Mãe 

São três letras apenas, 

As desse nome bendito: 

Três letrinhas, nada mais… 

E nelas cabe o infinito 

E palavra tão pequena 

Confessam mesmo os ateus 

És do tamanho do céu 

E apenas menor do que Deus! 

  

Para louvar a nossa mãe, 

Todo bem que se disser 

Nunca há de ser tão grande 

Como o bem que ela nos quer. 

Palavra tão pequenina, 

 

Bem sabem os lábios meus 

Que és do tamanho do CÉU 

E apenas menor que Deus!                                                                            Mário Quintana  

https://portaleducacao.hortolandia.sp.gov.br/index.php/atividades-on-line/ensino-fundamental-e-ed-integral/itemlist/category/125-ed-fisica
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
https://www.youtube.com/watch?v=1Vo7m7yzju0


                                      

                                          EMEF Professora Marleciene Priscila Presta Bonfin- 03/05 a 14/05/2021 - 5º ano 

6 
 

 Após a leitura diária e do poema de Mário Quintana, responda: 

a. Qual a importância do Dia das Mães? 

b. Faça um cartaz homenageando sua mãe, não se esqueça de fazer uma frase bem bonita. 

 

ARTES 

Clique aqui: Arte  

 
 

DIA 10/05 SEGUNDA-FEIRA 

Leitura diária: O Sítio do Pica Pau Amarelo 

O Sítio do Pica Pau Amarelo fica longe das cidades e da poluição. Lá, as pessoas vivem 

aventuras fantásticas. Dona Benta, uma velhinha simpática, gosta de contar fabulosas histórias 

e brincar com seus netos Pedrinho e Narizinho. O menino adora aventuras e caçadas. A 

menina gosta muito de ouvir histórias.  

No sítio, existe uma boneca de pano, muito curiosa, travessa e tagarela que se chama 

Emília. Ela vive correndo e gritando para lá e para cá. A boneca foi criada por Tia Nastácia, a 

cozinheira do sítio. 

 Ela é uma senhora muito religiosa e adora contar histórias folclóricas. Com essa turma, 

você conhece personagens folclóricos, como o saci, a Mula-sem-cabeça, o Curupira e a Iara, e 

viaja pelo mundo inteiro, pelo tempo e pelo espaço sideral.   

https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-

pauamarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Imagine como é este lugar e represente-o por meio de desenho. 

2. Qual o título do texto? Quem é o autor? 

3. Quem mora no sítio? 

4. Quem fez Emília? 

  

No texto há duas palavras em destaque. Elas são verbos. 

Lembre-se que verbo é a palavra que indica: 

a. Ação  

Ex: Os pássaros voam.  

b. Estado 

 Ex: Ela está feliz. 

c. Fenômeno da natureza 

 Ex: Ontem choveu bastante. 

 

Agora, em seu caderno, conjugue os verbos, como no exemplo abaixo. 

Exemplo: Verbo pular. 

EU pulo                     Eu conto                     Eu brinco 

Tu pulas 

Ele pula 

https://portaleducacao.hortolandia.sp.gov.br/index.php/atividades-on-line/ensino-fundamental-e-ed-integral/itemlist/category/123-artes
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pauamarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pauamarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
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Nós pulamos 

Vós pulais  

Eles pulam 

 

ARTES  

Clique aqui: Arte  

 
  

DIA 11/05 TERÇA-FEIRA 

Leitura diária: O PICA- PAU  

O pica-pau é uma ave de tamanho pequeno a médio, com penas coloridas. Vive em 

bosques e faz seu ninho nas cavidades que abre nos troncos de árvores, evitando assim seus 

predadores. Alimentam-se principalmente de larvas de insetos, que encontram ao perfurar 

troncos usando seu poderoso bico. A maioria dos machos possui crista vermelha. as fêmeas 

põem de 4 a 5 ovos, que são chocados pela fêmea e pelo macho por cerca de 20 dias, 

dependendo da espécie. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pica-pau 

  

MATEMÁTICA 

                                                 PROBLEMINHAS 

Dona Benta contou para as crianças algumas histórias do folclore e elas ficaram tão 

curiosas que quiseram saber mais. Resolveram então fazer um piquenique e convidaram o Saci 

e a Cuca para que contassem um pouco mais sobre as lendas. 

Para organizar o piquenique providenciaram os seguintes itens: 

10 GARRAFAS DE SUCO (2 LITROS CADA) 

5 GARRAFINHAS DE IOGURTE (200ML CADA) 

50 PÃES  

3 KG DE MORTADELA 

2 KG DE MUÇARELA  

5 BOLOS DE CHOCOLATE 

10 GARRAFAS DE REFRIGERANTE (1 LITRO CADA) 

 

 Entretanto, tiveram dúvidas na relação de quantidade, então ajude-os a resolver os 

problemas a seguir. Em seu caderno, além dos cálculos, escreva a alternativa correta. 

1. Pedrinho foi ao mercado e comprou as 10 garrafas de suco. Olhe a lista e calcule: 

quantos litros ele comprou? 

A) 2 litros 

B) 10 litros  

C) 20 litros  

D) 30 litros 

 

2. Narizinho comprou as 10 garrafas de refrigerante. De acordo com a lista, quantos litros 

de refrigerante ela comprou? 

https://portaleducacao.hortolandia.sp.gov.br/index.php/atividades-on-line/ensino-fundamental-e-ed-integral/itemlist/category/123-artes
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pica-pau
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A) 10 litros 

B) 15 litros  

C) 20 litros 

D) 25 litros 
  

3. Na geladeira, já tinha iogurte e tia Nastácia colocou na cesta 5 garrafinhas. Quantos ml 

de iogurte levaram no total? 

A) 500 ml  

B) 1.000 ml 

C) 2.000 ml  

D) 3.000 ml 
 

4. Visconde e Emília foram a padaria comprar a mortadela, que custa R$ 20,00 o quilo. 

Quanto eles gastaram para comprar a quantidade de mortadela que estava na lista?           

 A) R$ 20,00 

 B) R$ 40,00  

C) R$ 60,00 

 D) R$80,00 
  

Continua na próxima aula de Matemática. 

 

INGLÊS  
Personal Pronouns and To Be Verb (Pronomes pessoais e Verbo ser/estar) - página 15 

Clique aqui: Língua Inglesa  

 
  

DIA 12/05 QUARTA-FEIRA 

Leitura diária: Personagens do sítio 

Hoje iremos conhecer dois personagens do sítio: a boneca de pano Emília e a Narizinho.  

Emília foi feita de uma saia velha da tia Nastácia. A Emília era só uma boneca até tomar as 

pílulas falantes do doutor Caramujo. Tagarela desde então, ela vive a dar ideias, a inventar 

palavras e a questionar tudo. A Emília tem uma canastrinha, um tipo de baú, que ganhou da tia 

Nastácia onde guarda as miudezas que encontra pela frente, como caquinho de louça, mosca 

morta, alfinete... 

 Narizinho, a dona do nariz arrebitado, chama-se Lúcia Encerrabodes de Oliveira e tem 

oito anos, neta de dona Benta e prima de Pedrinho. A menina mora no sítio do Picapau Amarelo 

e adora pescar e subir em árvores. Sua melhor amiga é a boneca Emília. 
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pau-amarelo-monteiro-

lobato-dia-do-livro-infant 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Quem são as personagens dos textos acima? 

2. Desenhe esses personagens. 

3. Encontre nos textos uma palavra: 

a)  Com uma sílaba: 

https://portaleducacao.hortolandia.sp.gov.br/index.php/atividades-on-line/ensino-fundamental-e-ed-integral/itemlist/category/122-ingles
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pau-amarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pau-amarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
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b) Com duas sílabas: 

c) Que esteja no diminutivo: 

d) Nome de animal:  

e) Nome de pessoa:  

f) Terminada com R: 

  

CIÊNCIAS  

Emília é uma boneca muto danada e curiosa, quer saber tudo sobre a utilização da água. 

Dona Benta pegou um livro da sua estante que fala sobre uso inteligente da água e começou a 

ler para todos: 

- A escassez de água é um problema mundial. No Brasil, o desperdício de água é muito 

grande e estima- se que 70% dele é causado por mau uso da água. Usamos água em quantidade 

muito maior do que o necessário para cozinhar, tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa e 

em muitas outras atividades diárias.  

- O que podemos fazer para economizar água, vovó? 

- Narizinho, devemos manter a válvula da descarga sempre regulada e, se possível, troque-

a por modelos com reservatórios. Evite também pressionar a válvula sem necessidade. 

Visconde de Sabugosa disse: 

- Pesquisas já apontam que 78% do consumo de água se dá no banheiro. Só numa 

descarga, gastam-se de 10 a 12 litros de água, sendo que a cada segundo, 2 litros vão embora. 

Tem gente que confunde o vaso sanitário com cesto de lixo, o que causa mais desperdício 

ainda, pois é preciso um volume maior de água para o escoamento de toda a sujeira. 

Dona Benta argumentou: 

- Evite a escassez, evitando o abuso, por exemplo: ao molhar suas plantas e o seu jardim, 

use o regador e evite as horas mais quentes do dia, porque a água evapora antes mesmo de 

chegar às raízes. 

Tia Nastácia, doidinha para falar, respondeu: 

-Sem água o ser humano fica desidratado e morre em dois dias. Não é diferente com 

algumas plantas. 

Visconde de Sabugosa falou: 

- No Brasil, bilhões de litros de água são utilizados diariamente para irrigação e a maioria 

das plantas que o homem cultiva requer grandes quantidades de água. Ao lavar as mãos, 

escovar os dentes e fazer a barba, não deixe a torneira aberta o tempo todo e quando arrumar a 

cozinha, deixe os talheres de molho antes de lavá-los.  

Dona Benta completou: 

-Segundo dados do Banco Mundial, as guerras no futuro serão por causa da água e não por 

causa de petróleo ou política. E alternativas para aumentar a disponibilização de água em todo 

planeta já estão em estudo, com o descongelamento das geleiras e a dessalinização da água do 

mar. Enquanto isso não acontece, temos que fazer nossa a nossa parte: evite usar o chuveiro nos 

horários de pico (17 às 22 horas) e desligue- o quando estiver se ensaboando. Tomar banho 

rapidinho também ajuda no combate ao desperdício.  
Texto escrito pela professora Catia baseado em dados da Secretaria Municipal de Londrina. 
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1-Leia o texto com bastante atenção e depois faça um cartaz bem bonito e colorido sobre o 

consumo consciente da água. Tire fotos e envie para a professora. 
  
  

DIA 13/05 QUINTA-FEIRA 

Leitura diária: O cavalo e o burro 

O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade.  O cavalo, contente da vida, folgando 

com uma carga de quatro arrobas apenas e o burro — coitado!  Gemendo sob o peso de oito.  

Em certo ponto, o burro parou e disse: 

- Não posso mais!  Esta carga excede às minhas forças e o remédio é repartirmos o peso 

irmãmente, seis arrobas para cada um. 

O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. 

- Ingênuo!  Quer então que eu arque com seis arrobas quando posso tão bem continuar 

com as quatro?  Tenho cara de tolo? 

O burro gemeu: 

 - Egoísta, lembre-se que se eu morrer você terá que seguir com a carga de quatro arrobas e 

mais a minha. 

O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso.  Logo adiante, porém, o burro tropica, 

vem ao chão e rebenta.  

Chegam os tropeiros, maldizem a sorte e sem demora arrumam com as oito arrobas do 

burro sobre as quatro do cavalo egoísta.  E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, 

sem dó nem piedade.  

- Bem feito!  Exclamou o papagaio.  Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e 

não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso?  Tome!  Gema 

dobrado agora… 

  

Devemos ser justos com nossas obrigações, pois o egoísmo não nos leva a lugar algum. 

Assim como aconteceu com o cavalo mais cedo ou mais tarde nossas ações podem nos trazer 

sérios problemas. 

                 Monteiro Lobato  
 https://contobrasileiro.com.br/o-cavalo-e-o-burro-fabula-de-monteiro-lobato/ 

  

GEOGRAFIA  

Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade onde Monteiro Lobato nasceu. 

                                                            Taubaté 

Taubaté é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, localizado na região 

do Vale do Paraíba, a 130km da capital do estado de São Paulo. Tradicional município paulista, 

desempenhou papel importante na evolução histórica econômica do país. 

1- Responda em seu caderno: 

a. Qual o nome do nosso país? 

b. Qual estado do nosso país em que está localizado o município de Taubaté? 

 

 

https://contobrasileiro.com.br/o-cavalo-e-o-burro-fabula-de-monteiro-lobato/


                                      

                                          EMEF Professora Marleciene Priscila Presta Bonfin- 03/05 a 14/05/2021 - 5º ano 

11 
 

2- Escreva as frases em seu caderno, completando-as com as palavras: País, estado, região 

Sudeste e cidade. 

a. Brasil é nosso____________________________. 

b.  São Paulo é um________________________ do Brasil. 

c.  O estado de São Paulo faz parte da__________________ do Brasil. 

d. Taubaté é uma_________________ do estado de São Paulo. 

 

Clique no link abaixo e observe o mapa do Brasil.  

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/arquivos/mapa-brasil.pdf 

 

3- Agora escreva em seu caderno a alternativa que indique os estados que fazem fronteira 

com o estado de São Paulo. 

( ) Goiás , Minas Gerais , Rio de Janeiro , Bahia 

( ) Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Rio de Janeiro, Minas Gerais 

( ) Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro 

( ) Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Clique aqui: Educação Física  

 
  

DIA 14/05 SEXTA-FEIRA 

Leitura diária: O touro e as rãs 

Enquanto dois touros furiosamente lutavam pela posse exclusiva de certa campina, as rãs 

novas, à beira do brejo, divertiram-se com a cena. 

Uma rã velha, porém, suspirou. 

- Não se riam, que o fim da disputa vai ser doloroso para nós. 

- Que tolice! - exclamaram as rãzinhas. - Você está caducando, rã velha! 

A rã velha explicou-se: 

- Brigam os touros. Um deles há de vencer e expulsar da pastagem o vencido. Que 

acontece? O animalão surrado vem meter-se aqui em nosso brejo e ai de nós!... 

Assim foi. O touro mais forte, à força de marradas, encurralou no brejo o mais fraco, e as 

rãzinhas tiveram de dizer adeus ao sossego. Inquietas sempre, sempre atropeladas, raro era o dia 

em que não morria alguma sob os pés do bicharoco. 

É sempre assim: brigam os grandes, pagam o pato os pequenos. 

                                                       Monteiro Lobato  

  

  

HISTÓRIA 

Narizinho e Pedrinho são muito estudiosos. A professora de Pedrinho pediu para ele 

assistir um vídeo sobre a formação dos povos. Ele chamou Narizinho e Emília para assistir 

junto. Vamos assistir e saber do que se trata? 

https://www.youtube.com/watch?v=YmFOwtUdpsA 

 

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/arquivos/mapa-brasil.pdf
https://portaleducacao.hortolandia.sp.gov.br/index.php/atividades-on-line/ensino-fundamental-e-ed-integral/itemlist/category/125-ed-fisica
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
https://www.youtube.com/watch?v=YmFOwtUdpsA
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Agora responda em seu caderno: 

1. Por que o Brasil é rico em cultura segundo o vídeo? 

2. O que significa ser rico em cultura? 

3. Como nosso povo foi formado? 

  

MATEMÁTICA/ GEOGRAFIA 

Hoje continuaremos os probleminhas da aula de terça feira, dia 27/04. 

5. Quando iam saindo da padaria, Emília lembrou que ainda faltava comprar a muçarela. 

Os 2 kg de muçarela custaram no total R$ 52,00. Ela pagou com as notas abaixo. Quando 

recebeu de troco? 

    
A) R$ 15,00  

B) R$ 18,00 

C) R$ 20,00  

D) R$ 28,00 

  

6. Tia Nastácia preparou as 3 cestas com frutas. De acordo com a lista, quantas frutas eles 

levaram para o piquenique?  

A) 10 frutas 

B) 20 frutas  

C) 30 frutas  

D) 40 frutas 

  

7. Durante o piquenique Pedrinho mostrou o álbum de fotos que ele tirou durante as suas 

aventuras pela floresta. Observe as imagens e identifique corretamente de que ângulo o 

Pedrinho tirou as fotos. Depois, escreva em seu caderno qual alternativa corresponde à ordem 

correta das respostas: 

1.  https://br.pinterest.com/pin/629870697868412703/ 

2.   

https://www.archdaily.com.br/br/880359/20-especies-nativas-para-arborizacao-urbana 

https://br.pinterest.com/pin/629870697868412703/
https://www.archdaily.com.br/br/880359/20-especies-nativas-para-arborizacao-urbana
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3.  
https://br.freejpg.com.ar/imagens/premium/1216194846/rio-e-colinas-verdes-bela-paisagem-natural-do-

rio-no-sudeste-da-asia-a-natureza-das-filipinas-samar 

  

A) Vista de baixo, vista de frente, vista de cima. 

B) Vista de cima, vista de frente, vista de baixo. 

C) Vista de frente, vista de baixo, vista de cima.  

D) Vista de frente, vista de cima, vista de baixo. 
  

  
 

https://br.freejpg.com.ar/imagens/premium/1216194846/rio-e-colinas-verdes-bela-paisagem-natural-do-rio-no-sudeste-da-asia-a-natureza-das-filipinas-samar
https://br.freejpg.com.ar/imagens/premium/1216194846/rio-e-colinas-verdes-bela-paisagem-natural-do-rio-no-sudeste-da-asia-a-natureza-das-filipinas-samar

