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A Educação Especial Inclusiva se sustenta diante da concepção de 

que direitos são humanos e para todos, portanto inclusivos, não se 

restringindo a uma etapa escolar, e sim transversalizando todo o 

currículo como postulado nos documentos oficiais que versam 

sobre o assunto (LDB, 1996; PNDPD,2011; BNCC,2018; Diretrizes 

para a Educação Inclusiva na Bahia, 2020), dentre outros. Isso se 

deve a uma conquista sobre o lugar da diversidade ao longo da 

história, mudança gradativa que deve ser relembrada e postulada 

a todo o instante.   (Lauro de Freitas-BA, p.36 2020)  

  

Desta forma cabe destacar que os estudantes da educação especial inclusiva não 

correspondem a um segmento a mais, cada estudante tem o seu segmento educacional 

em que está matriculado e para que ele tenha assegurados os seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento o professor ou professora deverá promover os ajustes 

necessários para que ele possa interagir com o conteúdo e internalizar os conhecimentos 

esperados para seu grupo.  

Entendendo que os Estudantes considerados de inclusão são os que tenham algum tipo 

de deficiência (auditiva, visual, motora, intelectual), transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, entendemos que apenas nos casos 

em que a deficiência está na articulação física do caderno: surdez e baixa visão, ou 

cegueira, é que o material deve ser disponibilizado no formato adequado para os 

estudantes. No mais, cabe uma adequação do professor, caso a caso, considerando as 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento elencadas para seu grupo escolar, 

com adequação da forma, metodologia e didática (mediação pedagógica) e estratégias 

para cumprir este fim. 

Assim, faz-se necessário, garantir o caderno de atividade aos estudantes alinhando 

com a família a transposição didática para o ambiente familiar 

Para os estudantes da Ed Especial inclusiva a área de conhecimento em destaque 

deverá seguir o que foi pensado para seu segmento, assegurando as condições de 

acessibilidade necessária para aproximar o discente das atividades que compõe o 

caderno. 

Seguimos com as Orientações para apoiar famílias e educadores, bem como ajustes na 

parte física que já foram feitos para os estudantes com baixão visão e surdos. Atentem 

as orientações. 

 

 

 



5 

ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS 

- O Caderno de Atividades faz parte do currículo emergencial no ensino remoto. Você 

pode conhece-lo solicitando-o á SEMED. 

- Considere as necessidades e interesses da criança, como cuidado, alimentação, lazer 

e repouso e insira o caderno de atividades como parte da rotina. 

- Organize, junto com ela um local adequado para realização das atividades. 

-Participe ativamente deste processo de aprendizagem. Torne o material acessível para 

a criança, orientando-a em caso de dúvidas e estimulando seu interesse pela atividade. 

- A atividade deverá ser feita pelo estudante, apenas apoie. 

- Valorize o processo de aprendizagem da criança. Comemore seus acertos, corrija 

gentilmente seus erros e elogie-a sempre pelo seu esforço e interesse. 

-Em caso de dúvidas sobre o caderno de atividades, busque informações com o 

professor ou a unidade escolar da criança.  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS EDUCADORES 

Diante da impossibilidade de se elaborar um caderno que atenda às demandas de todos 

os alunos público-alvo da educação especial, visto que as necessidade de cada um são 

peculiares e só são reconhecidas, na maioria das vezes, nas situações reais de 

aprendizagem, cabe a cada professor promover ajustes para que todos os estudantes, 

principalmente os com deficiência possam participar do processo.  

O processo de aprendizagem e desenvolvimento não acontece de forma rápida e 

completa por isso é essencial desenvolver atividades que permitam às crianças 

evoluírem em suas potencialidades ao máximo, evitando a temida inibição cognitiva. Por 

isso é importante ter como base os estágios de desenvolvimento de cada criança. As 

fases do desenvolvimento infantil designadas por JEAN PIAGET servirão de 

parâmetro. Lembrando que mesmo fazendo parte do desenvolvimento cada criança 

pode se encontrar em momentos distintos. 

Estágio sensório-motor- até os 2 anos- inteligência da criança é essencialmente 

prática e, portanto, as ações de reflexo predominam, interação acontece pela 

experimentação direta, fase que são iniciadas atividades motoras, como tocar, agarrar, 

sugar, chorar, entre outras.  

Estágio pré-operatório- 2 aos 6 anos- percepção abstrata vai ficando mais aguçada, 

à medida que aumenta a capacidade de simular e imaginar figuras, situações ou 

pessoas, jogos simbólicos como meio de comunicação.                                                  

Estágio operatório concreto 7 aos 12- criança também começa a executar operações 

mentalmente (definir distâncias, medidas, alturas), e não se limita mais às ações físicas 

da inteligência sensório-motora.   
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Estágio das operações formais- a partir dos 12-o indivíduo atinge sua forma final de 

equilíbrio, ou seja, consegue alcançar um padrão intelectual que vai perdurar durante 

toda a idade adulta. 

A escola precisa respeitar o tempo das famílias e orientá-las para que o processo 

seja saudável para as crianças. 

É importante também, o monitoramento de como foi a realização das atividades, no 

qual os responsáveis poderão anotar como foi sua execução e como o estudante se 

sentiu ao realizá-las. 

O "olhar”, escuta e condução do professor em relação ao estudante pode ser 

determinante no processo de aprendizagem 

Atentem para as seguintes sugestões: 

 Possibilitar que uma atividade possa ser respondida de diferentes formas: 

oralmente (enviadas através de áudio ou vídeo), através de desenhos, recorte e 

colagem, escrita, respostas digitadas no computador, etc. Desde que combinada 

previamente com as famílias. 

 Avaliar as atividades e a compatibilidade dela com o nível de desenvolvimento do 

estudante, não subestimando, nem superestimando a realização, promovendo as 

adequações necessárias e preservando os objetivos. 

 Possibilitar que os alunos surdos possam responder em Libras (vídeo), contando 

com o apoio do Tradutor/intérprete no processo. 

 

Perguntas importantes que devem ser feitas durante a construção do caderno de 

atividades. 

Estou tendo o foco na aprendizagem de todos levando em conta as características 

inerentes a cada fase do desenvolvimento? 

Estou considerando os aspectos sociais da comunidade, problemas e necessidades 

locais e, por fim, a diversidade de cada aluno 

Quem eu estou ensinando?" Defina aonde quer chegar, o que a turma realmente 

precisa e o que é possível fazer 

Estou oferecendo diferentes opções de apresentação do material?                                                                                                                             

Estou oferecendo diversas possibilidades de ação e expressão, de modo que o aluno 

tenha oportunidade de mostrar o que aprendeu? ( Ele vai responder de forma escrita? 

Desenhos? Oralmente?) 

De que forma o aluno compreende melhor ?atividades impressas ou escritas ? 

A Atividade exige um alto nível de coordenação motora fina para o estudante (lápis, 

cortar, ligar)? ou deve apresentar menor dificuldade (pintar com tinta, colar)? Para 

escrever, necessita auxílio visual ou auditivo?  
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Qual o grau de dificuldade na compreensão e escrita de palavras (palavras 

dissílabas, trissilabas…); 

As atividades estão organizadas com pistas visuais? Correspondência figura- texto. 

(contrastantes, em destaques e sem distrações);  

Fonte e tamanho da escritas (dê preferência a letras em “caixa alta” com fonte de 

tamanho mínimo __); A informação principal deve estar em negrito; Delimitar espaço 

para resposta; 

As atividades estão dinâmicas, ativas, flexíveis? 

Estou priorizando sas  áreas e conteúdos que garantam aprendizagens posteriores? 

Estou favorecendo a formação da imagem mental tão necessária para alunos com 

deficiência intelectual? 

Estou realizando pequenas modificações no material didático, tornando os textos 

mais atraentes e também mais fáceis de serem compreendidos pelos alunos com 

dificuldades, como por exemplo, utilizar fonte 14, inserir ilustrações para reforçar o 

sentido dos textos e sublinhar as palavras que indicam as ações pedidas nas atividades 

(como “descreva”, “envolva”, “marque com um X”); 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 
 
 

Olá Turminha!  

 

TEMA: IDENTIDADE 

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

(EF15LP17) 
(EF35LP28)  
(EF35LP05)  
(EF05LP04)  
(EF35LP27) 
(EF15LP03) 
(EF05LP10) 
(EF05LP05)  
(EF35LP08) 
 
(EF15LP14) 
(EF05LP27) 

Apreciação estética/estilo 
Declamação 
Estratégia de leitura  
Pontuação 
Escrita autônoma 
Estratégia de leitura 
Compreensão em leitura 
Morfologia  
Construção do sistema alfabético/estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e construção da coesão. 
Leitura de imagens em narrativas visuais 
Forma de composição dos textos 

Resumo do 
Assunto: 

Poema: é a arte das palavras e dos sons, a música das ideias. 

Link de vídeo 
para 

consulta: 

https://youtu.be/pAdAaqwNX_U 
https://youtu.be/XpG6DoORPIs 
https://youtu.be/nswsYAEP8LY (sugestão para o desafio da 
rima) 

Link de texto 
para 

consulta: 

https://leiturinha.com.br/blog/10-poemas-famosos-para-ler-com-
as-criancas/ (sugestão para o desafio da rima) 
https://escolakids.uol.com.br/ 
Jogos online: 
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/games/5ano-lingua-
portuguesa 
https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos.php 
http://jaeducativas.blogspot.com/p/5-ano.html 

https://youtu.be/pAdAaqwNX_U
https://youtu.be/XpG6DoORPIs
https://youtu.be/nswsYAEP8LY
https://leiturinha.com.br/blog/10-poemas-famosos-para-ler-com-as-criancas/
https://leiturinha.com.br/blog/10-poemas-famosos-para-ler-com-as-criancas/
https://escolakids.uol.com.br/
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/games/5ano-lingua-portuguesa
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/games/5ano-lingua-portuguesa
https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos.php
http://jaeducativas.blogspot.com/p/5-ano.html
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Gostaria de convidá-los para viajar pelo mundo das palavras e dos sonhos através 
das atividades propostas neste caderno. Canções, poemas, tirinhas, caça-palavras 
embalarão os nossos sonhos, estimulando a nossa imaginação e nos conduzindo 
a um universo de muitas alegrias e aprendizagem. 
Escolha um horário especial, um cantinho tranquilo da sua casa, convide seus 
familiares e se lance aos desafios contidos nas nossas atividades. 
 
 
Primeira Semana 

Texto 1 

Quem sou eu? 

Eu às vezes não entendo! 
As pessoas têm um jeito 
De falar de todo mundo 
Que não deve ser direito. 
 

Aí eu fico pensando 
Que isso não está bem. 
As pessoas são quem são, 
Ou são o que elas têm?  
 

Eu queria que comigo 
Fosse tudo diferente.  
Se alguém pensasse em mim, 
Soubesse que eu sou gente. 
 

Falasse do que eu penso, 
Lembrasse do que eu falo, 
Pensasse no que eu faço 
Soubesse por que me calo! 
 

Porque eu não sou o que visto. 
Eu sou do jeito que estou! 
Não sou também o que eu tenho. 
Eu sou mesmo quem eu sou! 
Pedro Bandeira. Palavras de encantamento. Maristela Petrili de Almeida, Pascoal Soto (coord.). São Paulo, 
Moderna, 2001. 

 

Questão 01 - Releia os versos abaixo: 

“Eu queria que comigo 
Fosse tudo diferente.  
Se alguém pensasse em mim, 
Soubesse que eu sou gente”. 
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Como você acha que a pessoa que fala no poema está se sentindo? Por quê?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

Questão 02 - Sua tarefa agora é encontrar palavras que tenham o mesmo som 

das palavras destacadas nos versos a seguir e escrevê-las nas linhas. Peça a 
ajuda da sua família!  
 
a) “As pessoas têm um jeito”. ___________________________________________ 
 
b) “Eu queria que comigo”. _____________________________________________ 
 
c) “Soubesse que eu sou gente”. ________________________________________ 
 
d) “Que chegou de uma viagem”. ________________________________________ 
 
e) “De falar de todo mundo.” ____________________________________________ 
 

Questão 03 - Leia os versos abaixo e responda: 

 

“Porque eu não sou o que visto. 

Eu sou do jeito que estou! 

Não sou também o que eu tenho. 

Eu sou mesmo quem eu sou!’’ 
 

a) Quem é você? Como você é? O que gosta de fazer?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

b) Onde você mora? Como é o bairro que você mora? Tem festejos culturais? 
Quais? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 Questão 04 - A partir destas reflexões, crie um poema com a mesma forma e 

estrutura do poema que você leu de Pedro Bandeira (Quem sou eu?), tendo como 

título: QUEM SOU EU, ONDE VIVO? Ilustre seu poema. Peça sua família para 

adivinhar o que você escreveu.  
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Texto 2                                       

 
                                                                          Crédito: O Mundo de Tayó Produções | Reprodução 

Questão 05 - A expressão “Tantão” sublinhada no terceiro quadrinho explica 

uma ideia de: 
 
(     ) Lugar 

(     ) Intensidade 

(     ) Tempo 

(     ) Causa 

 

Questão 06 – No primeiro quadrinho, a menina gostava de pensar o espelho 

como: 
 
(     ) Um espelho encantado 

(     ) Uma janela 

(     ) Uma porta encantada 

(     ) Um conto de fadas 

 

Questão 07 – No segundo quadrinho, o termo destacado em vermelho “la” 

refere-se a: 
 

(    ) Espelho 

(    ) A porta encantada 

(    ) A janela 

(    ) A menina   

 

08 – O que a menina da tirinha quis dizer no terceiro quadrinho com a frase: “Eu 
poderei ver que antes de mim, outras como eu já vieram!” 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 



13 

SEGUNDA SEMANA 

 

Texto 1 

 

    Ser Diferente É Normal 

 

Todo mundo tem seu jeito singular 
De ser feliz de, de viver e de enxergar 
Se os olhos são maiores ou são orientais 
E daí? Que diferença faz? 
 
Todo mundo tem que ser especial 
Em oportunidades, em direitos, coisa e tal 
Seja branco, preto, verde, azul ou lilás 
E daí? Que diferença faz? 
 
Já pensou, tudo sempre igual? 
Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 
Já pensou, sempre tão igual? 
Tá na hora de ir em frente 
Ser diferente é normal 
 
Sha nana 
Ser diferente é normal 
Sha nana 
 
Ser diferente é normal 
 
Sha nana 
 
Ser diferente é normal 
Sha nana 
Ser diferente é normal 
Sha nana 
Ser diferente é normal 
 
Todo mundo tem seu jeito singular 
De crescer, aparecer e se manifestar 
Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais 
E daí, que diferença faz? 
 
Todo mundo tem que ser especial 
Em seu sorriso, sua fé e no seu visual 
Se curte tatuagens ou pinturas naturais 
E daí, que diferença faz? 
 
Já pensou, tudo sempre igual? 
Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 
Já pensou, sempre tão igual? 
Tá na hora de ir em frente: 
Ser diferente é normal! 
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Sha nana 
Ser diferente é normal 
Sha nana 
Ser diferente é normal 
Sha nana      
 Composição: Adilson Xavier / Vinicius Castro  

Questão 09 - De acordo com a letra da canção, somos diferentes em 

quê? Marque a alternativa correta:  
 
(     ) Só somos diferentes na cor dos olhos e pele. 

(     ) Somos diferentes na maneira de ser feliz, de viver, de enxergar, no formato dos 
olhos, na cor da pele, no tamanho, no peso, na fé. 

(        ) Porque gostamos de acarajé. 

(       ) Somos diferentes só na religião. 

 

Questão 10 - Releia o trecho do poema e responda: 

“Em oportunidades, em direitos, coisa e tal 
Seja branco, preto, verde, azul ou lilás’’ 

 

Com que função as vírgulas (,) foram empregadas? Marque com um X a resposta correta:   

  (      ) Introduzir uma pergunta.  

  (      ) Separar elementos de uma enumeração. 

  (      ) Para indicar o final do texto. 

  (      ) Para informar que o personagem  está falando. 

 

Questão 11 - No texto, a expressão “Todo mundo tem seu jeito singular” pode 

ser entendida como:  

A) Um desaforo. 

B) Um disfarce. 

C) Um jeito único, particular. 

D) Todo mundo gosta da mesma coisa. 

 

 

Questão 12 – Desafio das Rimas 

Regras do jogo:  
1 – Organize-se com sua família em duplas. 
2 – Coloque vários poemas dentro de uma caixinha. 
3 - Cada dupla deve sortear um poema. 
4 – Combine com sua dupla como realizarão a leitura do poema. 
Poderão ler em forma de jogral, com entonação ou musicalizar. 
5 – Apresentem o poema para a família. 
6 – Ao final das apresentações, escolham a dupla que leu de forma mais criativa e 
divertida. 
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Questão 13 – Complete as lacunas abaixo com palavras do poema “Ser diferente 

é normal” e depois divirta-se encontrando as respostas no caça-palavras: 
 
a) Seu jeito é __________________. 

b) Todo mundo tem que ser especial em seu __________________. 

c) Ser diferente é ______________________. 

d) Todo mundo tem que ser __________________. 

e) Ser ___________________ é normal. 

f) Se o peso na __________________ é de uns quilinhos a mais. 

g) Em seu sorriso, __________ e no seu visual. 

h) De ser feliz de, de viver e de ________________. 

i) Se curte ___________________ ou pinturas naturais. 

j) Se os olhos são maiores ou são ___________ 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
ARTES COM ÊNFASE EM MÚSICA - 5º ANO 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

(EF15AR15)  
(EF15AR01)  

Elementos da linguagem  
Sons do corpo 
Contextos e práticas 
Autorretrato 

Link de vídeo para 
consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf1W_lTV6CQ 
   https://www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0 

https://www.youtube.com/watch?v=LwU3PvHCR14 

                                            

MEU CORPO PRODUZ SONS 

Há vários sons que podemos fazer com o nosso corpo. Que sons diferentes você 

consegue fazer com as mãos? E com os pés? E com a bochecha? E com o peito? 

a boca? Vamos experimentar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf1W_lTV6CQ
https://www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0
https://www.youtube.com/watch?v=LwU3PvHCR14
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Questão 01 - Grave os sons com um celular e escreva no quadro a parte do corpo 

onde você descobriu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 02 - Crie uma sequência utilizando os sons que você descobriu, não 

esqueça de fazer uma legenda, depois é só executar a sua criação. 

 

 

 

 

    

 

 

 

BEATBOX É UMA ARTE FEITA COM OS SONS DA BOCA. ACESSE O LINK PARA 

CONHECER. https://www.youtube.com/watch?v=Yf1W_lTV6CQ 

VOCÊ SABIA QUE ANTIGAMENTE, NA SEGUNDA METADE DO SÉCILO XIX, O 

ARTISTA PARA MOSTRAR SEUS SENTIMENTOS E CARACTERÍSTICAS DA SUA 

ÉPOCA DESENHAVA A SI MESMO?  ERA O SEU AUTORRETRATO. HOJE, GRAÇAS 

À TECNOLOGIA, PODEMOS FAZER SELFIES E COMPARTILHAR 

INSTANTANEAMENTE. 

  

 

 

 

 

UM SOM GRAVE (GROSSO) UM SOM AGUDO (FINO) 

 

UM SOM FORTE 

 

 

UM SOM FORTE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf1W_lTV6CQ


18 

Questão 03 - NAS LENTES DOS ÓCULOS ABAIXO, USE A IMAGINAÇÃO E 

DESENHE VOCÊ NA PAISAGEM QUE GOSTARIA DE ESTAR. FAÇA COM LÁPIS, 

DEPOIS É SÓ COLORIR. 

                         

 

Questão 04 -          

Escreva um texto contando as suas características e coisas que você gosta de fazer. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________ 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
EDUCAÇÃO FÍSICA - 5º ANO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 TEMA: IDENTIDADE  

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

(EF35EF01)  
(EF35EF03)  
(EF35EF04)  

Brincadeiras e Jogos populares do Brasil e do 
mundo, Brincadeiras e jogos de matriz indígenas 
e africanas 

Link de vídeo para 
consulta: 

(https://www.youtube.com/watch?v=Dp-LxZ3Ck7c) 

 

 

Querido(a) Aluno(a), 
As nossas aulas presenciais foram suspensas para não propagar o coronavírus. 
Pensando em você e na sua segurança preparamos algumas atividades que 
facilitarão o seu aprendizado nesse momento difícil, para isso: 
 

Mantenha o equilíbrio  

Essa fase vai passar  
Se movimente! 
Estude! 
Peça ajuda a sua família 
Use a tecnologia mas não em excesso 
Mantenha uma alimentação saudável 
Tenha as suas horas de sono 

 

A boa saúde depende de vários fatores dentre os quais a prática de exercícios 
físicos é essencial para a longevidade e uma melhor qualidade de vida por isso 
respeite os limites do seu corpo, aprenda a gostar de si mesmo e comprometa -se 
a ter hábitos alimentares saudáveis e fazer exercícios orientados por profissionais 
habilitados. Cuidado com os exageros dê um passo de cada vez pois a mudança 
tem que partir de você. Contamos com o seu esforço e dedicação. 

Estamos com saudades! 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp-LxZ3Ck7c
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                                                                                                                        (Pieter Bruegel, Jogos Infantis, 1560) 

 

Brincadeiras e Jogos populares do Brasil e do mundo, Brincadeiras e jogos de matriz indígenas e 
africanas 
 
O presente trabalho é um documento orientador em caráter excepcional do componente 
da Educação Física Escolar do Ano Calendário de 2020 onde traz como sugestão as 
Brincadeiras e Jogos no Contexto Comunitário e Regional valorizando o saber 
Identitário dos estudantes do Fundamental I a fim de inseri-los neste novo ambiente e 
viabilizar este acesso numa perspectiva inovadora adaptada à nova realidade no lapso 
temporal das duas primeiras semanas no ano de 2021. 
O esperado é que o aluno entenda a importância das Brincadeiras e Jogos para a sua 
Identidade Cultural e que valorize as atividades lúdicas como um verdadeiro patrimônio 
da humanidade. Nas atividades sugeridas, terá a oportunidade de conhecer diversas 
expressões de jogos e brincadeiras regionais, nacionais e do mundo, valorizando e 
respeitando as diferenças entre as diversas práticas. Sendo assim, as proposições 
temáticas poderão ser ampliadas a partir das experiências dos professores e dos alunos 
de acordo com a sua realidade local e tecnológica disponíveis, bem como por meio da 

articulação com outras áreas do conhecimento. 

QUAL O SEU PERFIL? ? 

ESTAMOS NA ERA DA CONEXÃO E ESTAR CONECTADO É IMPORTANTE. OS 
SITES E APLICATIVOS DE RELACIONAMENTO COMO FACEBOOK, WHATSAPP, 
INSTAGRAM E OUTROS PEDEM QUE VOCÊ REVELE O SEU PERFIL. O SEU 
PERFIL TRADUZ QUEM VOCÊ É E COMO VOCÊ SE IDENTIFICA. 

A IDENTIDADE REVELA QUEM VOCÊ É COM SUAS CARACTERÍSTICAS, COM O 
QUE GOSTA, PENSA, SENTE E FAZ.  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
Estamos enfrentando desde 2020, a suspensão das aulas presenciais causada pela 
COVID-19, coronavírus, portanto, é de suma importância prosseguirmos juntos, 
nessa parceria. Para isso preparamos um plano de estudo dividido em semanas 
/meses e aulas a serem realizadas em casa. Com auxílio e orientação do professor 
o aluno poderá responder as questões e fazer pesquisas em fontes variadas 
disponíveis em sua residência. É de suma importância que você auxilie seu(s) 
filho(s) na organização do tempo e no cumprimento das atividades. Contamos com 
você(s)! 
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NA EDUCAÇÃO FÍSICA A SUA IDENTIDADE PASSA PELAS SUAS PRÁTICAS 
CORPORAIS E COMO ESSE CORPO SE MOVIMENTA, PENSA, SENTE, SE 
COMPORTA, AGE E INTERAGE NO MUNDO EM QUE VIVE. 

NESTA UNIDADE QUEREMOS TE CONHECER! 

QUEM VOCÊ É? QUAL SUA CULTURA? QUAL O SEU POVO E A REGIÃO EM QUE 
VIVE?  

O QUE VOCÊ GOSTA DE JOGAR E BRINCAR? COMO VOCÊ JOGA? COMO 
BRINCAR? 

ESTES JOGOS E BRINCADEIRAS DEFINEM O SEU PERFIL, MARCAM A SUA 
HISTÓRIA E REVELA A SUA CULTURA, O LUGAR ONDE VIVE, JOGA, BRINCA E SE 
RELACIONA NA SUA COMUNIDADE E NA REGIÃO QUE VOCÊ HABITA. 

ENTÃO VAMOS LÁ! 
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Semana 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos diferentes, mas somos iguais!  
Cada um nasce como é com a sua cor com o seu jeito o mundo 

é tão colorido temos o branco o negro o pardo o mulato...  
E nessa mistura de raça nasceu você!  

 

De que jeito você se vê? 

 
 

1ª ATIVIDADE  
 
1- Faça uma representação em forma de desenho de como você se vê? 
 
2- Como você se caracteriza? ( ) Branco ( ) Pardo ( ) Negro ( ) Mulato ( ) Outro  
 
3- Assista o Vídeo LÁPIS DE COR e depois registre no seu caderno o que você 
entendeu (https://www.youtube.com/watch?v=Dp-LxZ3Ck7c) 
  
Usar o www.mentimeter.com logo em seguida para TEMPESTADE DE IDÉIAS usar os 
templates. A partir das ideias coletadas: 
 

4- Realizar um debate sobre o Tema MINHA IDENTIDADE  
 
NESTA SEMANA IREMOS TRABALHAR COM BRINCADEIRAS E JOGOS 
POPULARES! 
 

Os jogos e as brincadeiras fazem parte da cultura de todo mundo e promovem a saúde 
física e mental. 
Nessa etapa iremos trabalhar com as brincadeiras antigas no primeiro momento, e para 
brincar, você já sabe, que vai precisar correr, pular, saltar, arremessar, divertir e muito 
mais...Portanto vamos brincar de recordar, afinal de contas quem nunca brincou um dia? 
Vamos lá!! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp-LxZ3Ck7c
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2ªATIVIDADE 

1- Observe as imagens do quadro de Ivan Cruz e do Pieter Bruegel para achar, 
identificar e anotar no caderno, as brincadeiras que você conhece e já brincou. 

       

(Ivan Cruz, da série “brincadeiras de criança”)  

 

 

  

2- Fazer uma releitura de um dos quadros. (recriar um dos quadros do seu jeito) 
na folha de papel ofício. (pode pintar de lápis de cor, hidrocor, lápis cera ou até 
mesmo só com o lápis grafite) Só não pode deixar de fazer !!  
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SEMANA 2  
 

Agora que você conheceu novas brincadeiras (através dos quadros e vídeos na semana 
1), e relembrou algumas outras que conhecia e até já brincou com seus colegas, 
amigos... Vamos partir para uma nova etapa!!  
 

Atividade- 1  
 

1- Criar o seu próprio quadro das brincadeiras que você mais gostou de brincar 
até os dias de hoje (pode ser em uma cartolina, ou uma folha de papel ofício ou até 
mesmo no seu próprio caderno!) Faça bem bonito!! Não esqueça de fazer a 
“moldura”.  
  

2- Aproveitando que você está em casa junto aos seus familiares, que tal fazer uma 
entrevista sobre as brincadeiras que eles brincaram quando criança e anotar no 
seu caderno? Escolha 3 pessoas da sua Família.  
Vamos então às perguntas:  
 

a) Quais as brincadeiras que você brincou quando criança? 
   
b) Qual brincadeira que mais gostava de brincar?  
 

c) As crianças de hoje brincam de quê?  
  

 
Atividade - 2.1 
  
 Nesta Semana aprendemos que os jogos têm essa importante função de nos 
ensinar a viver em grupo. É através dos jogos que desde pequenos aprendemos 
que é preciso respeitar as regras estabelecidas para a brincadeira funcionar. De 
acordo com suas finalidades e maneiras de jogar, os jogos são classificados em 
sensoriais, motores e de raciocínio: 
 
· JOGOS SENSORIAIS: São aqueles que ajudam a desenvolver os sentidos. Um 
exemplo é a cabra-cega, pois nesse jogo o sentido da audição é essencial; 
· JOGOS MOTORES: São aqueles que exigem a participação de todo o corpo, mas 
dependem principalmente dos músculos. O pega-pega é um jogo motor. 
· JOGOS DE RACIOCÍNIO: Como o próprio nome indica, desenvolvem o raciocínio. Ex: 
xadrez, palavras cruzadas. 
  
Importante saber: As regras dos jogos variam de lugar para lugar, segundo o costume, 
o local ou à vontade dos participantes. Estes Jogos podem ser RECREATIVOS E PRÉ-
DESPORTIVOS 
JOGOS RECREATIVOS: Quando, durante um jogo, as pessoas apenas se divertem. 
JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS: Quando não apenas se divertem, mas também se 
preparam para um desporto. Ex: basquetebol-gigante, peteca, pula-sela. 

1. O que são jogos? 

2. Qual a diferença entre jogos sensoriais e jogos motores? 

3. Dê um exemplo de jogo de raciocínio? 

4. Explique o que é um jogo pré-desportivo. Exemplifique. 
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5. Descreva o jogo que você mais gosta. Conte como funciona, quantas pessoas 
participam, porque você gosta dele e como o conheceu. 

6. Relacione os jogos que você conhece e depois os classifique: sensoriais, 
motores ou de raciocínio. 

7. Converse com seus pais e parentes mais velhos e procure saber dos jogos e 
brincadeiras que praticam na infância. 

8. Invente um jogo recreativo com suas regras, classificação, objetivo e nome. 

 

Atividade 2. 2 

1- Após a visualização do link enviado pelo Telegram e lista de transmissão, 
escolha 7 brincadeiras e 5 esportes e descreva cada um deles no seu caderno. 
Link https://wordwall.net/pt/resource/3904083 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/pt/resource/3904083
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
LÍNGUA INGLESA - 5º ANO 

HELLO STUDENTS! 

HOW ARE YOU? (Como vocês estão?) WE HOPE EVERYBODY IS FINE AND 
HEALTHY. (Esperamos que todos estejam bem e com saúde). Vamos retomar os nossos 
estudos da língua inglesa? Este caderno contém atividades para duas semanas de aula, 
nas quais iremos fazer a revisão e ampliação de conhecimentos com a temática 
IDENTIDADE e CULTURA. Assim, você começará a utilizar a língua inglesa para falar 
de si e se tornar um cidadão global.  
 
Good to have you here,  
(Que bom ter vocês aqui) 
 
Your English teacher 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE/CULTURA 

Conteúdo da atividade: - Introduções /Apresentações   
- Estratégias e Práticas de leitura/letramento 
- Países e nacionalidades 
- Locais/lugares famosos ao redor do mundo. 
- Celebrações pelo mundo 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

(EF05LI05)  
(EF05LF06)  
(EF05LI13)  
(EF05LI24)  

Resumo do Assunto: A proposta do ensino de língua inglesa é que a criança vá se 
acostumando com as expressões em inglês sem precisar 
recorrer à língua portuguesa. Caso tenham alguma 
dificuldade, consultem um dicionário físico /online ou o 
Google tradutor, e acessem os links abaixo. 

Link de vídeo para 
consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8 
https://www.youtube.com/watch?v=KCZAtgacc7I 
https://www.youtube.com/watch?v=4gHbPDdGCFs 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6cvRmyEUKc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8
https://www.youtube.com/watch?v=KCZAtgacc7I
https://www.youtube.com/watch?v=4gHbPDdGCFs
https://www.youtube.com/watch?v=Z6cvRmyEUKc
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1ª SEMANA - UNIT 1A – ME AND THE WORLD AROUND ME 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

1. COMPLETE WITH INFORMATION ABOUT YOU.  

 

Adapted from: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/let-me-introduce-myself/673 
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PEOPLE ARE DIFFERENT 

2. READ AND PRACTICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPLETE THE CHART AND ADD YOUR INFORMATION. 

NAME COUNTRY NATIONALITY 

Wesley   

Madeleine   

   

  

Acesse o primeiro link de vídeo: sing and  

say “hello” to all children of the world.  

 



29 

4. FIND THE COUNTRIES. 

 

2ª  
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SEMANA - UNIT 1B – CARNIVAL 

1. READ. 

 Carnival around the world 

Adaptado de: https://www.carnivaland.net/20-world-best-carnivals/ 
 

 

New Orleans,  

the USA 

Venice, 

Italy 

Salvador,  

Brazil 

 

Well carnival in 

New Orleans  goes 

under a different 

name which is Mardi 

Gras. 

 

Mardi Gras is Latin 

for Fat Tuesday as 

some call it, this is 

the day 

before Lent.   

 

Mardi Gras in New 

Orleans is also 

a pre-

Lenten celebration 

that dates to 

when Louisiana wa

s a French colony. 

 

 

Nowhere celebrates 

carnival quite l ike Venice.  

 

This is the most extravagant 

and elegant carnival in the 

world. 

 

The carnival is famous for 

its revellers  wearing 

tradit ional 18 t h century masks 

and costumes. Wearing mask

s which dates to the 

13 t h century when people 

would disguise themselves to 

hide their social class and go 

to some parties. 

 

 

Salvador Carnival 

 is the second 

biggest carnival in 

Brazil . It is different 

to Rio de Janeiro 

Carnival   

because there are 

no samba parades. 

Instead Salvador 

Carnival  is all about 

the blocos. 

Salvador Carnival  is 

off icially in the 

Guinness Book of 

Record for officially 

being the world’s 

largest party.  Over 

2 mil l ion people f lock 

to Salvador de 

Bahia for one week 

of partying. 
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA 

 

2. What’s the main idea of the text?  

(      ) Carnival in Europe. 

(      ) Carnival in Brazil. 

(      ) Carnival around the world. 

 

3. Write T for TRUE and F for FALSE. 

(       ) There are samba school parades in Salvador Carnival. 

(       )  The Carnival of New Orleans is called Mardi Grass. 

(       ) People wear masks in Venice during Carnival. 

(       ) Rio de Janeiro is off icially in the Guinness Book of Record for  officially 

being the world’s largest party  . 

 

4. ESCREVA POR EXTENSO EM INGLÊS OS NUMERAIS ORDINAIS QUE 
APARECEM NO TEXTO. 

a) 18th: _______________________________________________ 

b) 2nd: _____________________________________________ 

c) 13th: _________________________________________ 

 

5. Translate into Portuguese. 

a) Friday _________________ 

b) Parade__________________ 

c) Tuesday _______________ 

d) Lent ___________________ 

e) Revellers _______________ 

f) Century __________________ 

g) Nowhere _________________ 

h) Costumes_________________ 

i) largest____________________ 

j) biggest ___________________ 
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6. CHALLENGE.  

Available in: http://www.lamaestrachiara.com/inglese/schedeoperative/carnival/the%20costume%20party.pdf 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
MATEMÁTICA - 5º ANO 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 
 

Primeira Semana 

Texto 1 

Quem sou eu? 

Eu às vezes não entendo! 
As pessoas têm um jeito 
De falar de todo mundo 
Que não deve ser direito. 
(...) 
Eu queria que comigo 
Fosse tudo diferente.  
Se alguém pensasse em mim, 
Soubesse que eu sou gente. 
 

TEMA: IDENTIDADE 

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

(EF05MA01) 
 
 
(EF05MA07) 
 
(EF05MA24) 
 
 
(EF05MA19) 
 
 
(EF05MA15) 

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e 
ordenação de números naturais (de até seis ordens). 
 
Problemas: adição e subtração de números naturais e 
números racionais cuja representação decimal é finita 
Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas. 
Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura 
e capacidade: utilização de unidades convencionais e 
relações entre as unidades de medida mais usuais. 
Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e 
representação de deslocamentos no plano cartesiano. 
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(...) 
Porque eu não sou o que visto. 
Eu sou do jeito que estou! 
Não sou também o que eu tenho. 
Eu sou mesmo quem eu sou! 
 
Pedro Bandeira. Palavras de encantamento. Maristela Petrili de Almeida, Pascoal Soto (coord.). São Paulo, 
Moderna, 2001. 
 

Questão 01 – O livro Palavras de encantamento de Pedro Bandeira foi 

publicado em qual ano?  
_______________________________________________________________ 
 

Questão 02 – Marque um X na alternativa em que aparece a escrita correta do 

ano em que o livro de Pedro Bandeira foi publicado: 
 
(A) Duzentos e um 
(B) Um mil e dois 
(C) Dois mil e um 
(D) Dois mil e vinte e um 
 

Questão 03 – Represente o ano da publicação do livro de Pedro Bandeira no 

quadro abaixo: 
 
 

 
 

Questão 04 – O algarismo que está na quarta ordem representa qual valor 

posicional? 
 
(A) Um mil 
(B) Zero 
(C) Vinte mil 
(D) Dois mil 
 
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 05 – Qual o valor absoluto do algarismo que ocupa a primeira ordem: 

______________________________________________________________________ 
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Questão 06 – Pedro Bandeira é um escritor que nasceu em 1942. Quando o livro 

“Palavras de encantamento” foi publicado quantos anos ele tinha? 
 
(     ) 59 anos 

(     ) 41 anos 

(     ) 49 anos 

(     ) 62 anos 

 

Questão 07 – Observe o quadro epidemiológico de Lauro de Freitas em relação 

ao Coronavírus (Covid-19) e responda as questões abaixo: 

 

 

a) Analisando a tabela acima sobre o balanço epidemiológico de Lauro de 
Freitas em relação ao Coronavírus, quantas pessoas já obtiveram o 
resultado do exame? 

 

 

 

 

 

 

 



36 

b) Pela análise da tabela, pode-se afirmar que, dos casos de Covid-19 em Lauro de 
Freitas: 
 

a) (A) a maioria dos testes resultou em positivo; 

b) (B) a maioria aguarda resultado; 

c) (C) a maioria foi curada; 

d) (D) o número de casos negativos equivale a mais que o dobro do número de 
casos positivos. 

  

c) Qual a localidade que tem o maior caso de pessoas confirmadas com o 
Coronavírus? Qual a diferença em relação a localidade com menor número de 
casos? 
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Segunda Semana 

 

Questão 08 – Leia a notícia abaixo e responda as questões: 

 

Mulher, negra, moradora do bairro de Portão e profissional de saúde da linha de frente no 

combate à Covid, Eliene da Cruz Braga, 56 anos, foi a primeira moradora de Lauro de Freitas 

a receber a vacina da Covid-19. O município, primeiro da Região Metropolitana, depois da 

capital, a iniciar a imunização, às 7h38 desta terça-feira (19), aplicou nesse primeiro dia de 

vacinação 806 doses, o equivalente a metade da quota de 1.630 recebida do Ministério da 

Saúde.  

Técnica de enfermagem, lotada na Unidade de Saúde da Família Irmã Dulce, em Portão, Eliene 

se emocionou no momento em que recebeu a primeira dose da vacina. “Gratidão por ter essa 

permissão do Deus pai todo poderoso de estar aqui e ser a primeira a receber a vacina. Eu fui 

a primeira de milhares, e que venha vacina pra todos”. 

Por Mariana Cedrim https://www.laurodefreitas.ba.gov.br/2019/noticia/lauro-de-freitas-ja-aplicou-806-doses-da-vacina-
equivalente-a-metade-da-quota-que-recebeu-do-ms/2049 

 

a) Segundo informação contida no texto, foram aplicadas 806 doses da vacina no 
primeiro dia de vacinação. Quantas vacinas sobraram para serem aplicadas 
posteriormente? 

 

 

b) Lauro de Freitas tem uma estimativa de 201.635 habitantes. Sabendo-se que a 
vacina contra o Coronavírus deve ser aplicada em duas doses, quantas vacinas a 
cidade de Lauro de Freitas deve receber para imunizar toda a sua população? 
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c) Dona Eliene tomou a vacina às 07h:38min, descansou por 22 minutos e iniciou 
seu turno de trabalho. Depois de trabalhar 4 horas deu uma pausa para o almoço. 
Qual foi o horário que dona Eliete parou para almoçar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 09 – Vamos agora brincar de desenhar na malha quadriculada! 

Observe o desenho acima e tente copiá-lo. Observe os traços, o que foi colocado 
em cada quadrinho.  
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Questão 10 – Agora desenhe na malha quadriculada abaixo uma redução da 

melancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 11 – João combinou de brincar de Salada de Frutas na casa de seu 

amigo Guilherme.  Observe na reta numérica o percurso que ele fez e descubra 
qual o número corresponde à casa de seu amigo.  

 

(A) casa 01 

(B) casa 06 

(C) casa 09 

(D) casa 11 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
CIÊNCIAS - 5º ANO 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 
Primeira Semana 
 

Questão 01 – Analise o quadro abaixo com base nos valores aproximados da 

distribuição de água no nosso planeta Terra. 

 

a) De acordo com as informações contidas na tabela marque um X na alternativa 
que estiver correta: 

(     ) 2,9% da água no planeta está no estado sólido. 

(     ) 5% da água no planeta é subterrânea.  

(     ) As águas encontradas nos oceanos e mares são próprias para nosso consumo 
diário de água potável. 

(     ) A maior parte da água no estado líquido é doce. 

TEMA: IDENTIDADE 

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

  (EF05CI01) 
  (EF05CI08) 
   
  (EF05CI11) 

Propriedades físicas dos materiais 
Integração entre os sistemas digestório, respiratório e 
circulatório 
Movimento de rotação da Terra 

Link de texto para 
consulta: 

https://turmadamonica.uol.com.br/home/ 

https://turmadamonica.uol.com.br/home/
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Questão 02 – Leia com atenção a história em quadrinhos da Turma da Mônica: 

 
https://ciclovivo.com.br/vida-sustentavel/bem-estar/turma-da-monica-tera-historias-sobre-alimentacao-saudavel-em-gibis/ 

a) Qual o segredo para Mônica ser tão forte? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) A mãe de Mônica montou um prato de comida colorido e equilibrado para Magali. 
Você acha isto importante? O que devemos comer para ter uma alimentação 
saudável? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

c) Os nutrientes são as substâncias encontradas nos alimentos necessários ao 
crescimento e ao desenvolvimento do organismo e à manutenção da saúde. 
Pesquise sobre os nutrientes com ajuda de seus familiares e escreva cinco deles 
necessários para o nosso organismo. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

d) Imagine que Magali vai te fazer uma visita e passar o dia com você. Monte um 
cardápio saudável para que sua amiga fique bem feliz e saudável para vocês 
brincarem muito. 
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Cardápio  

 

Café da manhã 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

Lanche do dia 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Almoço 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Lanche da tarde 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Café da noite ou jantar 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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SEGUNDA SEMANA 

 

Texto 1 

    O pai de João trabalha no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, 
em Salvador - BA, e gosta de ficar observando as pessoas que chegam de outros países. 
Certo dia, ele ouviu uma conversa de uma brasileira que havia chegado do Canadá, no 
hemisfério Norte. Aqui era verão e a moça gritava, sorrindo, para sua família: 

— Ufa, ainda bem que cheguei ao meu país, quase congelei de frio! 

 

Questão 03 – Podemos concluir, então que, quando aqui no hemisfério Sul é 

verão, lá no Canadá é: 

 

 (A) primavera. 

 (B) outono. 

 (C) inverno. 

 (D) verão. 

 

Questão 04 – Como você imagina o inverno no Hemisfério Norte? Qual estação 

do ano que você mais se identifica? Por quê? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Questão 05 – Vamos brincar de cruzadinha? Fique atento as perguntas: 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
GEOGRAFIA - 5º ANO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE  

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

(EF05GE03)  
(EF05GE09)  

(EF05GE08) 

 

(EF05GE02)  

(EF05GE03) 

Território, redes e urbanização 
Representação das cidades e 
do espaço urbano 
Mapas e imagens de 
Satélite 
Diferenças étnico-raciais e 
étnico-culturais e desigualdades 
sociais 
Território, redes e urbanização 

  

Hora de lembrar! 

 

De acordo o IBGE (Instituto Brasileiero de Geografia e Estatistica) a Bahia tem muito 
municípios populosos. A área metropolitana é a mais habitada.  

 

 

 

 

Uma região populosa é habitada por muitas pessoas e demandam de inumeros serviços 
que vão desde o saneamento básico a saúde e educação. As demandas por água, alimento, 
emprego e renda são intensas e nestas podem ser observadas grandes desigualdades 
sociais. A questão da moradia também se acentua com os espaços habitados, que não 
passam por um planejamento das cidades. E muitas moradias beiram aos riscos devido a falta 
de infraestrutura. É preciso combater as desigualdades sociais. No Brasil existe o Movimento 
dos sem Tetos, movimento que reivindica por moradias. 

 

 

Para saber mais: Área metropolitana é um conjunto de municípios 

vizinhos uns dos outros e integrados socioeconomicamente a uma 

cidade principal (Metrópole) com serviços públicos e infraestrutura 

comuns. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.pinterest.com/pin/610519293227678047/&psig=AOvVaw3WgdBZEn69Yc3PsefIvkO3&ust=1611182035502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCo5_mGqe4CFQAAAAAdAAAAABAI
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Veja alguns tipos de moradia pelo mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 01 - Para você qual o tipo de moradia prevalece no estado da Bahia? 

Escreva sobre. 

 

 

 

 

Questão 02 – Segundo informações do texto e analisando a situação habitacional 

das nossas cidades responda: 

 

a) Como é uma região populosa?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=tipos+de+moradia&tbm 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.pinterest.com/pin/38421403051046072/&psig=AOvVaw1rCijNCD2wX8rbwXSikvPJ&ust=1611183233033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCPibeLqe4CFQAAAAAdAAAAABAO
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 b) As ocupações habitacionais nas cidades são planejadas? 
______________________________________________________________________ 

 

c) Quais as consequências do não planejamento adequado das construções de 
casas nas cidades? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

c) Pesquise sobre os movimentos sociais e escolha um movimento que  você mais 
se interessou e registre nas linhas abaixo como sobrevive, o que faz, quem ajuda, 
como é realizado o trabalho. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

A moradia é muito importante e essa demanda ocorre de acordo com o crescimento 
populacional, com a esperança de vida, taxa de natalidade, esta é a relação entre o 
número de nascimento ocorridos  num determinado ano  e o total de habitantes  
existentes nesse mesmo período, numa região, país ou mundo. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.pinterest.com/pin/610519293227678047/&psig=AOvVaw3WgdBZEn69Yc3PsefIvkO3&ust=1611182035502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCo5_mGqe4CFQAAAAAdAAAAABAI
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                Conheça as dez cidades mais populosas da Bahia

 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=ibge+bahia+2020&tbm=isch&ved=2ahUKEwjFrbPpyKjuAhVT
MLkGHTFmA14Q2-cCegQIABAA&oq=Ibge+BAhia&gs_lcp=CgNpbW 

Questão 03 – Analisando a tabela acima, responda: 

a) Qual a cidade mais poupulosa da bahia? Você conhece esta cidade? Na sua 
opinião, por quais motivo ela é a mais populosa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b) A cidade que você vive aparece na tabela? Ela está entre as mais populosas ou 
menos populosa? Em que posicão ela aparece? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Para saber mais: Densidade demográfica é a relação entre o número 

de habitantes que vivem num país (região ou estado) e a área territorial 

ocupada por esse país (região ou estado). 

População Economicamente ativa: Corresponde ao conjunto de 

pessoas que trabalham em atividades remuneradas, isto é, que 

recebem pagamento pelo trabalho. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/na-bahia-as-cidades-medias-crescem-absorvendo-habitantes-dos-municipios-pequenos/&psig=AOvVaw03Sm_4x4phWScd7YQ-BqKS&ust=1611165980645000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiIkpTLqO4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.pinterest.com/pin/610519293227678047/&psig=AOvVaw3WgdBZEn69Yc3PsefIvkO3&ust=1611182035502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCo5_mGqe4CFQAAAAAdAAAAABAI
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Questão 04 – Observe as imagens abaixo da Praça da Matriz e respondas as 

questões: 

 

                             Redação Vilas Magazine - Em 30/11/2018                                                                

 

 

Http://blogdobambole.blogspot.com/2014/07/fotos-antigas-de-lauro-de-freitas.htmla)  

 Localizada na praça principal da cidade, a Igreja Matriz de Santo Amaro de Ipitanga é o 
mais representativo monumento arquitetônico. Datada do final do século XVII a igreja do 
padroeiro localiza-se em um dos pontos mais altos do município e com a sua festa em 
janeiro onde ocorrem a lavagem, a procissão e a missa solene tornam-se o maior evento 
religioso local e importante atrativo turístico com a participação de baianas típicas. 

 

a) Você consegue identificar em que parte da cidade de Lauro de Freitas se 
localiza a Praça da Matriz? __________________________________________ 

 

b) Analisando a primeira imagem, como era a Praça da matriz? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

c) Na segunda imagem temos uma imagem atual da Praça da Matriz. Quais as 
mudanças que ocorreram em relação ao que você ver na primeira imagem? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

d) Você acha que as paisagens podem sofrer alterações na sua composição? 
Como isso acontece? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



49 

Questão 05 – Marque a alternativa correta: 

 

(A) Na primeira imagem a Praça da Matriz aparece mais urbanizada. 

(B) Nas duas imagens podemos ver a Igreja da Matriz que é considerado o principal 
monumento religioso de Lauro de Freitas. 

(C)  A Igreja da Matriz é localizada no ponto mais baixo da cidade de Lauro de Freitas. 

(D) Na segunda imagem não houve alterações na paisagem natural da Praça da Matriz 
em relação a primeira imagem. 

 

Questão 06 – Desenhe a paisagem que você mais gosta em Lauro de Freitas e 

escreva um pequeno texto sobre as características deste local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ESCOLA: 

DATA:  ______/_____/2021             

NOME: 

PROFESSOR(A): 

DISCIPLINA: História             

TURMA: 5º ANO 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
HISTÓRIA - 5º ANO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE  

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

EF05HI01  
 

(EF05HI01) 

(EF05HI03) 

(EF05HI08) 

 

O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros 
povos sedentarizados 

Link de vídeo 
para consulta: 

 https://atlas.fgv.br/marcos/do-escravo-ao-
imigrante/mapas/sao-paulo-1920-capital-dos-imigrantes 

Link de texto 
para consulta: 

 https://www.infoescola.com/historia/imigracao-para-
o-brasil-nos-seculos-xix-e-xx/ 

 
Olá alunas e alunos do 5º ano!  Vamos conhecer um pouco sobre imigração e o processo 
de formação do povo brasileiro?  Muitos povos influenciaram a nossa cultura, tradições 
e formaram nossa identidade. Veja os conceitos de imigrar emigrar e migração no quadro 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 
Vamos 

lá 

aprender um mais pouco sobre o processo de formação do povo brasileiro. 
 
              
 
 
 
 

 O Dicionário-Escolar diz que imigrar é mudar de um país para o outro. 

Você sabe o que é migração? O dicionário-escolar define s.f. como passagem 

de um país para o outro. E o Oxford Languagens movimentação de 

entrada(imigração) ou saída(emigração) de indivíduo ou grupo de indivíduos, 

ger. Em busca de melhores condições de vida. [Essa movimentação pode ser 

entre países diferentes ou dentro de um mesmo país. 

 

https://atlas.fgv.br/marcos/do-escravo-ao-imigrante/mapas/sao-paulo-1920-capital-dos-imigrantes
https://atlas.fgv.br/marcos/do-escravo-ao-imigrante/mapas/sao-paulo-1920-capital-dos-imigrantes
https://www.infoescola.com/historia/imigracao-para-o-brasil-nos-seculos-xix-e-xx/
https://www.infoescola.com/historia/imigracao-para-o-brasil-nos-seculos-xix-e-xx/
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Observe o Mapa denominado República do Imigrante. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora, leia o texto a seguir: 
 
Texto 1: 
 

Na virada do século XIX para o século XX que ocorreu o ápice do fluxo migratório (maior 
fluxo imigratório já vivido pelo país). Isto se deu por uma conjunção de fatores internos e 
externos. A Europa vivenciava os desdobramentos da Revolução Industrial e suas 
consequências como: dispensa de mão-de-obra; explosão demográfica facilitação dos 
meios de transporte e comunicação; agitações políticas. O Brasil, por outro lado, estava 
no auge da expansão da lavoura cafeeira no Sudeste. 
  

No Período Imperial, parte dos imigrantes formaram núcleos coloniais. Surgem novos 
núcleos como os alemães de Blumenau, Joinville, Santo Ângelo e São Lourenço. Os 
Italianos fundaram Bento Gonçalves, Caxias e Garibaldi. Na Nova República os antigos 
barões do café estavam no poder e a imigração apoiada pelo Estado voltou-se, quase 
que exclusivamente, para a grande lavoura. Vencia, assim, o projeto de substituição da 
mão-de-obra escrava pela livre. Livre, mas com ressalvas: dependência às fazendas 

 
Você sabe o que é Política?  

 
. 
 
 
 
 
 
 
     
 
http//www.freepik.br 
 

MIGRAÇÃO IMIGRAÇÃO EMIGRAÇÃO 

O dicionário Oxford Languagens define a  Política como s.f. como a arte ou a 

ciência de governar. 

 

Para você o que é Política de Imigração?  

Dê sua opinião sobre o processo de imigração. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=56458&secao 

https://www.infoescola.com/historia/revolucao-industrial/
https://www.infoescola.com/historia/ciclo-do-cafe/
https://www.infoescola.com/historia/imperio-do-brasil/
https://www.infoescola.com/historia/nova-republica/
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Vamos ler o texto abaixo e entender um pouco mais sobre Política de Imigração. 
 
Texto 2: 
 

Políticas de imigração 
 

As políticas de imigração que se iniciaram no século XIX e que se mantiveram em certo 
grau no século XX relacionam-se diretamente com o projeto de ocupar as áreas 
fronteiriças do território brasileiro, como as localizadas ao sul e também com a crescente 
demanda de mão-de-obra na lavoura cafeeira. Por meio de debates governamentais e 
em obras ensaísticas e literárias, percebe-se a consolidação do branco como prioridade 
na escolha do tipo de indivíduo que era desejado e aceito na sociedade daquela época. 
Inicialmente não era qualquer branco. Era o branco católico. Porém a questão religiosa 
foi paulatinamente deixada de lado, enquanto a racial permaneceu como elemento 
importante na escolha de quem seria estimulado a ingressar em território brasileiro. 
Embora chineses e africanos livres também tenham imigrado para o Brasil, as ideias 
intimamente ligadas a uma espécie de Evolucionismo Social se mantiveram fortes. 
 
Observe o que diz alguns historiadores sobre a política de imigração. 
 
De acordo com os historiadores, o incremento da política imigrantista ocorrida na 
segunda metade do século XIX relaciona-se diretamente com o processo de abolição da 
escravidão. Alguns apontam que um dos pontos cruciais para o estímulo do movimento 
abolicionista foi o interesse pela imigração. Alguns, ao contrário, veem a imigração como 
consequência do fim da escravidão. 
  

 Veja o que diz a historiadora Emília Viotti da Costa sobre a política de imigração. 

 

 

 
 
 
 
 
A autora destaca ainda a diferença entre as regiões do Oeste Paulista e do Vale do 
Paraíba no que tange o estímulo à imigração e projeto abolicionista. Enquanto os 
fazendeiros do Vale da Paraíba, zona mais antiga de cafezal, estavam cheios de dívidas 
e encontravam dificuldade na atração de imigrantes, os cafeicultores do Oeste Paulista, 
zona mais nova, tinham mais recursos para investir em outras formas de mão-de obra. 
Assim, enquanto os primeiros se mostravam favoráveis a manutenção da escravidão, os 
demais eram simpáticos ao projeto imigrantista considerando a dificuldade de obtenção 
de mão-de-obra escrava. 
 
http//www.freepik.br 

 
 
 
                                                                                                                             

 

 

Emília Viotti da Costa aborda essas interpretações apontando que a introdução de 

imigrantes nas áreas cafeicultoras se deu no momento que a interrupção do tráfico 

de escravos foi se tornando uma possibilidade real. Com isso, foi se formando um 

grupo que tinha interesse no estímulo da vinda de imigrantes que tinha como 

obstáculo, a permanência da escravidão. 

Converse com seus colegas e professor(a) 

sobre o processo de imigração brasileiro e 

anote o que mais lhe chamou atenção. 

https://www.infoescola.com/historia/abolicao-da-escravidao-no-brasil/
https://www.infoescola.com/historia/abolicao-da-escravidao-no-brasil/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/campanhas-abolicionistas/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/campanhas-abolicionistas/
https://www.infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/
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Veja nas imagens a diversidade brasileira formada pela interação entre povos 
imigrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 1: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Questão 2:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As políticas de imigração que se iniciaram no século XIX e que se mantiveram 
em certo grau no século XX relacionam-se diretamente com que projeto e qual 
era o objetivo? 

Quais são os fatos históricos que marcam o início política de imigração dos 
europeus para o Brasil? 
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Questão 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 4 

 

 

 

(A)  Escravocrata 

(B)  Era de mão-de-obra livre 

(C)  Contemplava a todos os trabalhadores 

(D)  Era assalariado 
 

Questão 5 

 

 

 

 

(A) Movimento abolicionista 

(B) Período Imperial, 
(C) Abolição da escravidão. 
(D) Nova República 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os antigos barões do café estavam no poder e a imigração apoiada pelo 

Estado voltou-se, quase exclusivamente, para a grande lavoura. Em que 

período ocorreu o fato acima citado? 

No Período Imperial, parte dos imigrantes formaram núcleos coloniais. Surgem 

novos núcleos como os alemães de Blumenau, Joinville, Santo Ângelo e São 

Lourenço. Os Italianos fundaram Bento Gonçalves, Caxias e Garibaldi. Havia 

um Projeto de substituição. Nas suas palavras qual era esse projeto? 

 

A partir da leitura do texto 2, ao tratar de Política de Imigração, compreende-
se que o Período anterior a política de imigração europeia para o Brasil era: 

 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/campanhas-abolicionistas/
https://www.infoescola.com/historia/imperio-do-brasil/
https://www.infoescola.com/historia/abolicao-da-escravidao-no-brasil/
https://www.infoescola.com/historia/nova-republica/
https://www.infoescola.com/historia/imperio-do-brasil/
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS - Nº 1  
CULTURA AFRO BRASILEIRA E INDÍGENA - 5º ANO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Na sociedade brasileira as desigualdades entre brancos e negros são visíveis no dia a 

dia. As oportunidades não são dadas de maneira igualitária, seja no que se refere à 

educação, saúde, trabalho, moradia, lazer... É sobre isso que vamos pensar um pouco 

no decorrer dessa atividade: Cidadania e direitos das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: IDENTIDADE 

Habilidades Objetos de Conhecimento. 

(EF05HI07). 
(EF05HI04)  

Meu Território:  

História dos povos indígenas/afrodescendentes  

      Respeito à diversidade 

Link de vídeo para 
consulta: 

Direitos Humanos 
Disponível em: https://youtu.be/hGKAaVoDlSs  

Link de texto para 
consulta: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-
universal-dos-direitos-humanos 

https://youtu.be/hGKAaVoDlSs
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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Texto 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 1 

Com base no texto 1, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, visa: 

(  A  ) Garantir o respeito e adoção de algumas medidas para que as pessoas possam 

sorrir mais. 

(  B  ) Garantir o respeito aos direitos e liberdades das pessoas apenas no Brasil. 

(  C  ) Garantir o respeito aos direitos e liberdades, e adotar medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, assegurando o o reconhecimento universal de todos 

esses direitos. 

(  D  ) Garantir que todos os homens brasileiros sejam respeitados no país. 

 

 

 

 

 

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

“A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido 

por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 

indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 

promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de 

medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por 

assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e 

efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto 

entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.” 
 

Fonte: https://www.unicef.org/  Acesso em: 16/12/2020. 

 



57 

 

 

Texto 2 

 

 

Malala – a menina que queria ir para a escola 

A obra relata a história da garota paquistanesa 
Malala Yousafzai. Baleada por membros do Talibã 
aos catorze anos, ela quase perdeu a vida ao 
defender o direito das meninas à educação formal e 
querer ir para à escola.   
Malala cresceu entre os corredores da escola de seu 
pai, e era uma das primeiras alunas da classe. Ela 
foi ensinada desde pequena a defender aquilo em 
que acreditava e lutou pelo direito de continuar 
estudando. Ela fez das palavras sua arma.  

 
        Fonte: https://www.amazon.com.br 

 

Questão 2 

Após a leitura do texto 2, assinale a alternativa que descreve um dos direitos que está 

sendo violado na referida história. 

(  A  ) Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como 
pessoa perante a lei. 

(  B  ) Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. 

(  C  ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

(  D  ) Todo ser humano tem direito à instrução/educação. A educação será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais.  
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O texto abaixo, refere-se às questões 3 e 4. 

 

Texto 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://spbancarios.com.br/   Acesso em 16/12/2020 

 

Questão 3 

Ao analisar esse texto, é possível afirmar que 

(  A  ) Na sociedade brasileira as oportunidades são tratadas com igualdade. 

(  B  ) A população negra tem seus direitos e liberdades desrespeitados no Brasil. 

(  C  ) A Declaração Universal do Direitos Humanos é totalmente aplicada no Brasil. 

(  D  ) Os jovens negros são maioria nas universidades brasileiras.  

https://spbancarios.com.br/
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Questão 4 

 

 

 

 

 

 

 

a) Com base nessas informações e na imagem apresentada acima, marque X na alternativa 

verdadeira. 

(   A   ) É muito fácil para todas as pessoas viver em um país racista. 

(    B  ) O racismo prejudica as relações e a convivência  entre as pessoas. 

(    C  ) As crianças são tratadas de maneiras iguais e todas tem as mesmas oportunidades. 

(    D  )  É muito tranquilo conviver em uma sociedade que não respeita os direitos das 

pessoas . 

 

b) Ao analisar a imagem anterior e realizar a leitura do enunciado da questão 4, que 

relação é possível estabelecer entre esses dois textos, as experiências que você 

vivencia na cidade onde mora e em sua comunidade? Explique sua resposta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Racismo é um conjunto de práticas de uma determinada 

raça/etnia que, estando em situação de favorecimento social, 

coloca outra(s) raça(s) em situação desfavorável; 

considerando a sua própria raça superior às demais. Essas 

práticas podem ser conscientes ou não, propositais ou não. 

O Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade de povos. 

Embora as pessoas não se assumam racistas, grande parte da 

população sofre as consequências do racismo em nosso país. 
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Questão 5 

As imagens que seguem, demonstram uma situação vivida pelos povos indígenas em 

todo o território brasileiro, as quais fazem referência a violação de direitos, prevista na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que expressa o direito que está sendo violado nas imagens. 

(  A  ) Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. 

(  B  ) Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. 

(  C  ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

(  D  ) Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento como pessoa perante a lei. 

 

 

 

 


