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10ª Coletânea de Atividades não Presenciais 
ESCOLA:________________________________________________________ 
PROFESSORA:__________________ DATA:______/________/__________ 
ALUNO (A):______________________________________________________ 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
GÊNERO TEXTUAL: TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
O texto de divulgação científica caracteriza-se por ser expositivo e argumentativo. São 

produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de 
investigações sobre determinado tema. 

 
1- Leia o texto abaixo: 

CORONAVÍRUS 
 

 O que é coronavírus (COVID – 19)? 
  Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 
agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019 após casos respiratórios na China e vem 
se espalhando pelo mundo, com casos em diversos países, como Itália e até mesmo no 
Brasil. Este vírus provoca a doença chamada de novo coronavírus (COVID – 19). Os vírus 
recebem este nome devido a sua superfície, que lembra uma coroa. 
 

 Como o novo coronavírus é transmitido? 
As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão 
em andamento, mas a contaminação de pessoa para pessoa está ocorrendo. 
Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1 metro) com alguém com os 
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 TODA A ATIVIDADE DEVE SER COPIADA E REALIZADA NO  

CADERNO DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 AO FINALIZAR A TAREFA, TIRE FOTOS E POSTE NO GRUPO, 

PARA VERIFICAÇÃO DO PROFESSOR. 

 NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR PARA QUAL 

PROFESSOR É A FOTO.  
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 Como prevenir o novo coronavírus? 

O Ministério da saúde oriente cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair  

ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas 

estão: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Se não houver 

água e sabão, usar um desinfetante como álcool em gel. 

 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 Evitar contato próximo com as pessoas 

 Ficar em casa quando estiver doente. 

 

 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e 

jogar no lixo. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

ANÁLISE E ENTENDIMENTO DO TEXTO 

 

2. Mostre que está bem informado sobre o Coronavírus. Marque V ou F. 

(     ) O coronavírus é contagioso.   (     ) O vírus surgiu no Brasil.    

(     ) O vírus é transmitido pelo espirro.   (     ) Tosse não é sintoma do vírus. 

(     ) O vírus circula apenas na China.  (     ) Coriza é sintoma do coronavírus. 

(     ) Álcool gel 70% ajuda a eliminar o vírus.  (     ) COVID -19 é o nome do coronavírus. 

(     ) As mãos devem ser limpas apenas com água.  

 

3. Utilizando uma folha chamex, ou a folha do caderno, confeccione um cartaz sobre os 

cuidados com esta doença, para que todos se conscientizem da importância e dos cuidados 

necessários para evitar o novo coronavírus. 

* Use sua criatividade, com materiais variados, e faça um cartaz bem bonito e colorido. Pode 

usar também recorte e colagem. 
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10ª Coletânea de Atividades não Presenciais 

 

ESCOLA:_______________________________________________________ 

PROFESSORA:___________________ DATA:______/________/__________ 

ALUNO (A):_____________________________________________________ 

 

DISCPLINA: MATEMÁTICA 

 

MEDIDAS DE TEMPO = HORAS 

 

 O tempo pode ser medido de diversas maneiras.  

O dia é dividido em horas, as horas em minutos e os  

minutos em segundos. 

O relógio serve para marcar essas medidas. 

 A hora e o minuto são unidades de medidas de tempo marcadas pelo 

relógio. 

Cada dia se divide em 24 partes iguais. 

Cada parte corresponde a 1 hora. 

 

A hora se divide e 60 partes iguais. 

Cada parte corresponde a 1 minuto. 

 

O minuto se divide em 60 partes iguais. 

Cada parte corresponde a 1 segundo. 

 

 TODA A ATIVIDADE DEVE SER COPIADA E REALIZADA NO CADERNO DE 

MATEMÁTICA. 

 AO FINALIZAR A TAREFA, TIRE FOTOS E POSTE NO GRUPO, PARA 

VERIFICAÇÃO DO PROFESSOR. 

 NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR PARA QUAL PROFESSOR É A FOTO.  
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 ATIVIDADES. 

1. Repare na posição dos ponteiros e escreva que horas são em cada relógio. 

 

2. Desenho os ponteiros, de acordo com a hora indicada. 

 

3. Resolva as situações problemas. 
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a. Uma partida de futebol é dividida da seguinte maneira:  

1º tempo = 45 minutos. 

Intervalo: 15 minutos. 

2º tempo: 45 minutos. 

        Ao todo, há quantos  

minutos, em uma partida de futebol? 

 

b. Quando o juiz prorroga o 2º tempo, em 3 minutos, qual a duração o 2º tempo? 

 

c. Em alguns campeonatos há empate no tempo regular, tem-se uma prorrogação de 30 

minutos e um intervalo de 5 minutos. Qual o tempo de duração de uma partida de futebol 

com essa prorrogação? 

 

d. A mãe de Carlos saiu de casa às 8 horas para trabalhar e voltou às 17 horas. Quantas 

horas ela ficou fora de casa? 

 

 

e. Mariana estava com gripe. O médico recomendou que tomasse o remédio de 6 em 6 

horas. Se ela tomou o primeiro comprimido às 7 horas da manhã, a que horas ela terá 

que tomar a próxima dose? 

 

f. São 9 horas da manhã. Eu almoço ao meio dia. Quantas horas faltam para o meu 

almoço? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR 

TODAS AS OPERAÇÕES NO 

CADERNO. 
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CIÊNCIAS – 10ª COLETÂNEA – TURMA: 5º ANO 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

O corpo humano possui diferentes órgãos internos, cada um com uma função. Isso permite com 
que nosso organismo funcione corretamente. 

O sistema digestório é composto por vários desses órgãos. Ele é responsável pela transformação dos 
alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, fazendo com que seus nutrientes sejam 
levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Depois disso, o que não tem utilidade para o 
organismo é eliminado pelas fezes. 

A esse processo, damos o nome de digestão. Graças a ela, temos energia para brincarmos, 
estudarmos, enfim, para fazermos as nossas atividades diárias. 

Os órgãos que compõem o sistema digestório são:  boca, faringe, esôfago, estômago, intestino 
delgado, intestino grosso e ânus. 

A digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A produção de saliva é estimulada, e os 
dentes e a língua trabalham para triturá-lo e umedecê-lo. Após este momento, ele é engolido, 
passando pela faringe e pelo esôfago e, depois, para o estômago

 

O estômago é o local para onde o bolo alimentar se direciona. Ele se junta ao suco gástrico, que é 
uma substância encontrada ali, e que auxilia na transformação do bolo alimentar em pedaços ainda 
menores. Depois disso, ele passa a ser chamado de quimo. 

À medida que os alimentos chegam, o estômago vai se dilatando. Normalmente, ele consegue 
acomodar até dois litros de alimentos, mas isso varia de pessoa para pessoa. Alguns nutrientes já são 
aproveitados pelo corpo, sendo levados pelo sangue para as células. 

Depois do estômago, o quimo vai para o intestino delgado. Lá, ele é misturado ao suco pancreático 
(feito no pâncreas), à bile (vinda do fígado) e ao suco entérico, do próprio intestino. Ali, outros nutrientes 
são aproveitados e, ao final do processo, o quimo passa a se chamar quilo. 

O quilo segue para o intestino grosso. Lá, água e sais minerais são aproveitados. O restante passa a 
se chamar fezes, e é eliminado para fora do corpo, pelo ânus. 

Pessoal, copiar e responder no caderno de Ciências. 
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1. A importância da digestão para o nosso corpo é: 
a) (     ) desenvolver nosso organismo. 
b) (     ) ativar as glândulas anexas. 
c) (     ) transformar os alimentos em nutrientes e absorvê-lo. 
d) (     ) transformar os nutrientes em alimentos para o corpo. 

2. Os órgãos do nosso sistema digestório podem ser divididos em: 
a) (     ) estruturas anexas e tudo digestório. 
b) (     ) tubo digestório e estruturas isoladas. 
c) (     ) glândulas anexas e estômago. 
d) (     ) intestino delgado e intestino grosso. 

3. As glândulas anexas ao tubo digestório são: 
a) (     ) glândulas salivares, fígado e estômago. 
b) (     ) glândulas salivares, pâncreas e esôfago. 
c) (     ) glândulas salivares, pâncreas e o fígado. 
d) (     ) boca, faringe e esôfago 

4. O tubo digestório começa: 
a) (     ) nas glândulas salivares. 
b) (     ) na boca. 
c) (     ) no esôfago. 
d) (     ) no estômago. 

5. O esôfago está situado: 
a) (     ) entre o estômago e o intestino delgado. 
b) (     ) entre o pâncreas e o estômago. 
c) (     ) entre a boca e o estômago. 
d) (     ) entre o intestino grosso e o delgado 

6. O que é digestão? 

7. Qual é a função do estômago? 

8.Observe a figura: 

Faça a legenda do sistema digestivo: 

 

9. Ilustre o sistema digestório com massinha de modelar. 
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E.M.E.F: “ ITAPUTANGA” 
GEOGRAFIA – 10ª COLETÂNEA – TURMA: 5º ANO 

 

Transformação dos meios de transporte. 

 

Os meios de transporte não ficaram estagnados. Conforme o tempo passou e as necessidades dos 
homens mudaram, a forma de se transportar também evoluiu. Hoje, pode-se dizer que a distância foi 
vencida: a velocidade permitiu ao homem chegar cada vez mais longe em menos tempo. 

Para chegar a esse estágio de tamanha eficiência, os transportes precisaram evoluir de acordo com os 
conhecimentos que a humanidade ia adquirindo. O exemplo mais extraordinário é a Expansão Marítima, 
no século XV. O conhecimento adquirido para construir um meio de transporte aquaviário tornou 
possível a saída dos europeus do seu continente. Esse fato deu início à descoberta de novas terras 
como a América. 

Revolução Industrial 

Os transportes evoluíram principalmente durante a Revolução Industrial, a partir de 1760. Inicialmente, 
a maioria das invenções estava restrita à Inglaterra e com a 2ª Revolução Industrial (1850-1900), 
conquistou outros países da Europa, na América e na Ásia. Inclusive no transporte marítimo e terrestre, 
com a criação dos navios e da locomotiva. 

Com a 3ª Revolução Industrial que aconteceu a partir de 1900, o mundo participou dessa etapa 
evolutiva da história e muitos inventos foram aperfeiçoados. 

Destaques da Evolução do Transporte 

 Invenção da Roda: com data aproximada de sua mais antiga utilização de 3500 a.C, pelo povo da 

Suméria, seu invento proporcionou ao ser humano maior mobilidade, já que anteriormente, o 

transporte era muito limitado em técnicas com troncos de madeira; 

 Surgimento do Barco a Vapor (1807): a máquina a vapor foi essencial para muitos meios de 

transporte, especialmente os navios. O primeiro barco a vapor bem sucedido, foi inaugurado pelo 

americano Robert Fulton e era chamado de Clermont. Dentro do transporte marítimo, o vapor era 

capaz de movimentar essas máquinas pelos oceanos; 

 Surgimento do Transporte Ferroviário (1830): O transporte ferroviário tornou-se popular a partir 

de 1830 e um dos principais inventores foi George Stephenson, criador da locomotiva a vapor; 

 Invenção do Automóvel Moderno (1886): o alemão Karl Benz foi o responsável pela criação do 

primeiro automóvel de três rodas movido à gasolina; 

 Surgimento da Aviação Comercial (1926): o avião abriu a nova fase de revolução nos transportes 

e sua criação é atribuída a três pessoas, os irmãos americanos Wilbur e Orville Wright (1903) e 

Santos Dumont (1906). Com esse meio de transporte, a população não precisa mais utilizar apenas 

os navios para fazer longas viagens; 

 

Para você saber mais: 
Sugere-se assistir ao vídeo “transformação dos Meios de Transporte”, disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=nGG3rQeZhkY 

 
 
PESSOAL, COPIAR E RESPONDER NO CADERNO. 

https://www.youtube.com/watch?v=nGG3rQeZhkY
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1.Observe a figura. Qual a diferença entre os meios de transporte? 
 

 

2.O que mudou, na vida das pessoas e no espaço onde elas vivem, com as 

transformação dos meios de transporte? 

3.Em seu ESTADO existem rodovias, ferrovias, aeroportos e portos? Quais são os mais 

utilizados pela população? Quais você já utilizou? 

4. Preenche o quadro abaixo.  

É importante ressaltar que nessa tabela, podem ser consideradas as mudanças, tanto na 

transformação dos meios de transportes, como nas alterações que tal transformação causou no 

espaço ocupado pelo homem.4

 

 

5.Faça uma pesquisa de quem inventou o AVIÃO? 
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E.M.E.F: “ ITAPUTANGA” 
HISTÓRIA – 10ª COLETÂNEA – TURMA: 5º ANO 

 
O SURGIMENTO DA ESCRITA. 
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Pessoal, copiar e responder no caderno. 

1.De acordo com estudos, qual a datação dos vestígios mais antigos da escrita? E onde foram 
encontrados? Assinale na alternativa correta: 

a. De acordo com estudos de arqueólogos, o primeiro vestígio de escrita mais antigo foi encontrado no 
Iraque, em uma região mais a sul, uma área denominada de Uruk, com a datação de 3.400 a.C. 

b. De acordo com estudos de arqueólogos, o primeiro vestígio de escrita mais antigo foi encontrado no 
Iraque, em uma região mais a sul, uma área denominada de Muruk, com a datação de 5.000 a.C. 
 

2. Naquela época, o que teria  levado os Sumérios à necessidade de escrever? 

a. Acredita-se que fora criado certo tipo de escrita para ser representado as festividades desenvolvidas 
na época como forma de preservar a cultura do povo. 

b. Acredita-se que fora criado certo tipo de escrita para ser utilizado como "contrato" entre os 
comerciantes, assim se prevenia qualquer tipo de golpe que poderia vir a ser aplicado sem a existência 
de um registro. 

3.Sobre a evolução da escrita podemos afirmar: 

I.Pictogramas: foram evidenciadas por  sinais deixados nas paredes das cavernas, mas essas pinturas 
rupestres não podiam ser consideradas a escrita propriamente dita, pois cada pessoa sinalizava o que 
queria representar. 

II.Cuneiforme: foi  primeira forma de escrever que teve origem na Antiga Mesopotâmia com os 
sumérios. 

III.Hieróglifos: nesse tipo de escrita  alguns sinais assumiram uma representação diferente , às vezes de 
uma letra, outras vezes de palavras inteiras. Essa escrita era  complexa e  utilizada em representações 
religiosas. 

Está correta: 
a.I 

b.II 

c.I e II 

d.I, II e III 

4. Explique qual era a função de um escriba e a importância desse profissional nas sociedades antigas?  
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10º  COLETÂNEA         Atividade de arte 5º ano-Música- Atividade prática. 

1_ Faça a atividade abaixo sobre o tema musica e pinte os desenhos. 
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5º Ano     Disciplina: Inglês 10ª  Coletânea                 Professora: Márcia Trinas 
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10ª Coletânea 
 

EMEF ITAPUTANGA 
Disciplina: Educação Física 
Turma: 5º ano 

Olá Aluno! 

Hoje a nossa atividade é sobre Dança. Você sabia que a Dança é um objeto de 

conhecimento da disciplina de Educação Física?! 

É muito importante trabalhar esse conteúdo em nossas aulas, o papel da dança na 

prática educativa tem o objetivo de resgatar, de forma natural e espontânea, as manifestações 

expressivas da nossa cultura. Por meio da dança, aprendemos noções gerais de ritmos e 

desenvolvemos diferentes movimentos rítmicos com o nosso corpo. 

Assim, a dança na escola enquanto atividade pedagógica tem um papel fundamental de 

auxiliar nas atividades de desenvolvimento da memória, do raciocínio, da autoestima e 

autoconfiança, incentivando a capacidade de solucionar problemas de maneira criativa, 

fazendo com que a criança tenha uma melhor relação consigo mesma e com os outros, 

ampliando seu repertório de movimentos, estimulando a expressão de sentimentos e emoções 

que ajudam na integração social. 

Você gosta de dançar? Que tal começar agora?! 

Atividade: Começando a Dançar! 

- Para começar a atividade de dança vamos iniciar com um alongamento: Assista o vídeo e 

alongue junto: (https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=20s). 

- O segundo passo é aprender o movimento da coreografia Dança do pezinho, o ritmo dessa 

música faz parte da cultura gaúcha, lá do sul do país. Então preste bem atenção nos 

movimentos e arrase! Vídeo: (https://www.youtube.com/watch?v=ZCue0SKuUrI). 

- Agora vamos realizar a coreografia que vocês aprenderam, quero ver fazer bem bonito! 

(https://www.youtube.com/watch?v=oj86ayaHulI&t=3s) 

- Tire uma foto ou grave um pequeno vídeo de você realizando a coreografia da música “Dança 

do Pezinho” e poste no grupo da turma para a professora registrar a sua presença.  
 

Obs: Na quinta-feira a professora postará no grupo da sala um vídeo de comando da 

aula com a Coreografia a ser realizada. Mas, se você já conhece essa cantiga e sabe 

dançar, também está valendo! Quero ver o retorno de todos!!!   

                                                                                                                                                                                                                            

Boa Aula! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=ZCue0SKuUrI
https://www.youtube.com/watch?v=oj86ayaHulI&t=3s

