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Informativo da Rotina do dia   

Olá crianças, tudo bem com vocês?  Esta semana é uma semana bem especial, é chamada 

de “Semana Santa”! Mas por que Semana Santa? Como surgiu a Semana Santa? Bom, 

Santa significa o momento em que Jesus expulsou os mercadores do templo, e trouxe a 

ordem para a casa de seu Pai. É santa por que Jesus reuniu todos os seus discípulos e com 

eles repartiu o pão e o vinho, ensinando o mistério sagrado da comunhão. É santa por que 

Jesus não fugiu de seu destino e carregou a cruz com o peso de todos os pecados e nela foi 

crucificado para redimir nossos erros e nos mostrar o que é o verdadeiro amor. É santa por 

que Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e 

ocupou seu lugar ao lado de Deus Pai Todo Poderoso. A semana é santa por que graças ao 

sacrifício do filho de Deus, nos foi revelado o caminho para chegarmos até Ele. 

Geralmente nesta época fazemos algo especial, mas não é por que estamos longe que não 

faremos dessa semana uma semana de verdadeira comunhão com Cristo. Pois bem 

crianças, vocês estão dispostos a fazer da sua semana uma semana de Comunhão com 

Cristo? Pense em como você poderá realizar sua Semana Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique atento aos nossos horários:   

 5º ano A, das 07:30h às 12:00, de segunda à sexta; 

 5º ano B, das 13:30h às 18h, de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 13h às 

16:30h. 
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 Lembrando que esta semana vamos até quinta feira, pois sexta feira é feriado. 

Cada recado que for enviado pelo WhatsApp, favor confirmar sua leitura com um “joinha” ou 

OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

12ª aula terça– feira  

Data: 07/04/20 

 

Religião: Nesta semana faremos sempre algumas atividades sobre a semana santa. Para 

iniciar gostaria de apresentar alguns símbolos e significados que são representados na 

semana santa (Páscoa).  
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1- Após ter feito no caderno de português o que foi solicitado, você irá fazer no caderno 

de Artes o desenho do trigo e da uva e enfeitar (use sua criatividade pode usar cola 

colorida, glitter, grãos, papel picado...). Lembrando usar material diferentes do que foi 

usado para a vela. 

 

Ciências – semana da revisão- fazer no caderno de ciências  

 

Revisão das atividades (copiar e responder no caderno de ciências). 

 

Resumo do Sistema locomotor 

 

Ossos e músculos formam o sistema locomotor, responsável pelos movimentos do nosso 

corpo. 

Reunidos, os ossos do corpo humano compõem o esqueleto. Cerca de 200 ossos formam o 

nosso esqueleto. Há vários tipos de ossos. O maior osso do nosso corpo é o fêmur, que fica 

na coxa. 

Na junção de dois ossos, temos uma articulação, que pode ser móvel, semimóvel ou mesmo 

imóvel. 

Entre o fêmur e o ilíaco temos uma articulação móvel que permite o movimento das pernas. 

Na coluna vertebral temos articulações semimóveis, que permitem dobrar o corpo. No crânio 

temos os ossos com articulações imóveis. 

 

1- O que faz nosso corpo se movimentar? 

 

2- Do que é formado o nosso esqueleto? 

 

 

3- Como os nossos ossos se juntam uns aos outros? 

 

4- Complete as frases. 

a) Articulações _________________só permitem alguns movimentos. 

b) A articulação dos braços e pernas é do tipo______________________. 

c) Os ossos do crânio formam articulações_________________________. 

d) A ________________vertebral tem articulações semimóveis. 

e) Os ossos do nosso corpo compõem o ____________________________. 

 

5- Faça a correspondência. 

(a) Conjunto de ossos    (   ) vértebras 

(b) Articulação móvel    (    ) sistema locomotor 

(c) Músculos e esqueleto   (    ) esqueleto 

(d) Articulação imóvel    (     ) maxilar inferior 

(e) Articulação semimóvel   (     ) osso do crânio 

(f) Maior osso do corpo   (     ) fêmur. 
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Resumo dos músculos 

 

Nossos músculos localizam-se sobre o esqueleto e abaixo da pele. Eles protegem os órgãos 

internos. 

Os músculos estão ligados ao esqueleto pelos ligamentos, que fazem com que as 

articulações se movimentem. 

Há dois tipos de músculos: estriados e liso 

Os músculos estriados se contraem quando queremos. Exemplos: os músculos dos braços, 

das pernas, etc. Esses músculos são voluntários porque nós comandamos sua contração. 

Os músculos lisos não dependem da nossa vontade para se contrair. 

Exemplos: os músculos do estômago e dos intestinos são músculos involuntários. 

 

1- Onde se localizam os nossos músculos? 

2- Além dos movimentos, qual outra função tem os músculos? 

3- Por que os músculos são elásticos? 

4- Quais são os tipos de músculos? 

5- Como são chamados os músculos estriados? Por que? 

 

Matemática – semana de revisão – fazer os exercícios no caderno de 

matemática. 

 

1- A tabela apresenta a preferência por tipo de filmes dos alunos do 5º ano de uma 

escola. Cada aluno tem direito a um único voto. 

Tti tipo de Filme Número de voto Total de votos de 
cada filme 

classificação 

 
Comédia 

I I I I I   

Suspense  I I I   

Ficção  I I I I I I I   

Animação  I I I I I I I I I I I    

       

      a) Complete as duas últimas colunas da tabela.  

b) Construa um gráfico de barras com os dados da tabela na malha quadriculada.  

Mas, atenção! Não se esqueça de criar um título e o nome dos eixos do gráfico. 

c) Quantos alunos não escolheram filme de ficção? 

d) Qual é o máximo de votos que um filme poderia ter tido? Por quê? 
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2- Em cada item há sentenças matemáticas antes e depois do pontilhado. Analise se elas 
são equivalentes, ou seja, se o resultado da primeira é igual ao da segunda. Utilize 
estratégias de cálculo mental para a verificação. 

Em seguida, complete com os sinais de = (igual) ou ≠ (diferente). 

a) 9 × 12 .... 3 × 3 × 12 

b) 8 × 42 .... 2 × 2 × 2 × 42 

c) 5 × 62 .... 10 × 62 ÷ 2 

d) 6 × 15 .... 3 × 2 × 15 

e) 13 × 54 .... 10 × 54 + 2 × 54 + 1 × 54 

f) 45 × 12 .... 45 × 10 + 45 

3- Comic Con Experience é um evento brasileiro que traz novidades da cultura pop para as 

pessoas fãs de tecnologia em entretenimento, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, histórias em 

quadrinhos, livros, filmes, animes e séries. Muita gente se prepara o ano inteiro para exibir 

seus cosplays incríveis, que são roupas e acessórios para representar personagens da cultura 

pop. 

 

 

 

 

 

a) Para participar desse evento Juliano mandou fazer sua fantasia para representar o 

personagem Homem Aranha. Pagou por ela R$ 2 700 parcelado em 12 prestações. Qual 

é o valor pago em cada prestação? 

 b) Mariana usou a fantasia para representar a personagem Rey, do filme Star Wars. Para 

completar a apresentação comprou um sabre de luz eletrônico em 5 prestações de R$ 

260 cada uma. Qual o valor que pagou por ele?  

c) Antonio comprou um jogo eletrônico por R$ 280 e uma camiseta por R$ 75. Como 

pagamento, deu 3 cédulas de R$ 100 e 2 de R$ 50. Quanto recebeu de troco? 
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4- Veja na tabela a quantidade de água utilizada na produção de alguns alimentos que 

consumimos. 

PRODUTOS QUANTIDADES DE ÁGUA NECESSÁRIAS 

Queijo 1111 600 litros por kg 

Pão 1.608 litros por kg 

Arroz 2.497 litros por kg 

Pizza 1.239 litros por kg 

Maça 822 litros por kg 

Banana 790 litros por kg 

Leite 255 litros por copo (250 ml) 

batata 297 litros por kg 

 

 

Resolva as situações-problema: 

 a) Qual é a quantidade de água necessária para produzir 1 litro de leite?  

b) Qual é a diferença na quantidade necessária de água para produzir 1 kg de arroz e 1 

kg de pizza?  

c) Na feira Antônio comprou 1 kg de queijo, 1 kg de banana e 1 kg de batata. Qual é a 

quantidade total de água necessária para produzir esses alimentos?  

d) Qual é a quantidade de água necessária para produzir 13 quilo de pão?   

 

 

 

 

 


