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Olá 5º ano A e B, como vocês estão? Estamos nos acostumando com ao nossa nova rotina 

de estudos !!! Um pouco difícil né? Mas vamos conseguir. Creio que nada é impossível. Deus 

está nos capacitando a cada dia para enfrentar novos desafios.  

Relembrando que ao término de cada atividade realizada, tire fotos e me encaminhe pelo 

WhatsApp, ok? 

Fique atento aos nossos horários:  

 5º ano A, das 08h às 11h30, de segunda à sexta; 

 5º ano B, das 15h às 18h, de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 14h às 17h. 

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

OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

2ª aula Terça Feira 

Data: 24/03/20 

Meditação: O melhor (a meditação será encaminhada pelo WhatsApp por áudio). 

Matemática: Páginas 251 até 253, as respostas serão enviadas pelo WhatsApp para correção. 

Página 254 – algoritmo da divisão por estimativa – link https://youtu.be/mQpeZoKGqBE 

Após assistir o vídeo do “algoritmo da divisão por estimativa” por meio do link acima, vocês podem 

realizar as atividades das páginas 254 (Calcular as divisões por estimativa, deverá ser feita no 

caderno de matemática). 

Nas páginas 255 a 257, “resolver problemas”, (respondam no livro usando as divisão por estimativa, 

caso for necessário o uso da estimativa) 

Desafio (você irá descobrir quantas gramas em proteínas o coelho comeu. Para registrar a forma 

como você pensou, deverá registrar sua estratégia no caderno, fotografar e me enviar). 

Atividade para casa: Página 258 

Exercício 1: Registrar no caderno de matemática a representação em decomposição e na 

convencional. 

Exercício 2: Registrar no caderno de matemática as multiplicações na forma convencional. (Lembre-

se a forma convencional é a forma que nós já usamos). 

Exercício 3: Registrar no caderno de matemática as divisões utilizando o algoritmo de estimativa. 

Exercício 4 e 5: Registrar no caderno os problemas. 

https://youtu.be/mQpeZoKGqBE
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Ciências: O corpo em Movimento  

Vídeo aula: Corpo em movimento (https://youtu.be/Ew3WGEB8JKo) 

Leitura das páginas: 300 a 301. 

Vídeo aula sobre o aumento da massa muscular 

(http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/02/musculos.precisam-de-sobrecarga-e-descanso-para-

crescerem-saudaveis) 

Alguns pontos importantes: 

 Músculos Voluntários: são controlados de acordo com a nossa vontade. 

Exemplo (quando sorrimos ou fazemos cara feia, utilizamos o controle que exercemos sobre os 

músculos do rosto. 

 Músculos involuntários: não estão sob o domínio de nossa vontade, e sim do sistema nervoso.  

Exemplo: (o estômago, intestino, esôfago são músculos que não podemos comandar. O coração 

ninguém consegue fazer ele parar de bater e depois voltar a bater, ou seja, não temos o controle. 

 Músculos esqueléticos ou estriados: o nome desse músculo se dá ao fato de estar ligado ao 

esqueleto, onde faz o movimento do nosso corpo.  O aumento da massa muscular significa um 

crescimento do tamanho, tanto em tamanho, quanto em comprimento como diâmetro, de cada uma 

das fibras musculares (hipertrofia muscular). Dessa forma o aumento da forma, o aumento do volume 

do conjunto de fibras promoverá também o desenvolvimento do músculo como um todo. Alimentos 

ricos em proteínas colaboram para essa hipertrofia. (Carne, ovos...) 

 Músculo liso: a contração desse músculo é lenta e de controle involuntário, quando comparada 

ao tecido muscular esquelético (rápido e de controle voluntário). A contração da musculatura lisa que 

forma o tubo digestório, por exemplo, permite a passagem do alimento durante o processo da 

digestão, por meios de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Exemplo: a penetração da luz em 

nossos olhos, por um movimento involuntários nós reagimos, fechando os olhos. 

   Músculos cardíacos: é um tecido muscular que realiza um trabalho de controle involuntário e 

assemelha-se ao tecido muscular esquelético uma vez que apresenta contrações rápidas e fortes. 

 

Após ter lido as páginas citadas e essas observações acima, realizar as atividades das páginas 302 

a 304. 

Ler a página: 305 

E assista a vídeo aula: (https://yptu.be/GNHylis0h41) 

Abaixo seguindo as observações anotadas na apostila desenvolva “Você é o Cientista” - páginas 305 

e 306 e anote as observações feitas. 

Na página 307 responder as questões. 

 

https://youtu.be/Ew3WGEB8JKo
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/02/musculos.precisam-de-sobrecarga-e-descanso-para-crescerem-saudaveis
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/02/musculos.precisam-de-sobrecarga-e-descanso-para-crescerem-saudaveis
https://yptu.be/GNHylis0h41
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Atividades de casa:  

Assista o vídeo sobre os cuidados que devemos ter com nossas articulações 

(https://g1.globo.com/bemestar/noticias/2014/01/exercicios-de-fortalecimento-e-alongamento-

protegem-articulacoes) 

Atividade da página: 310 e 311, exercício 2. 

Lembre-se – nossa próxima aula acontecerá no dia 31/03 - terça-feira. 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/bemestar/noticias/2014/01/exercicios-de-fortalecimento-e-alongamento-protegem-articulacoes
https://g1.globo.com/bemestar/noticias/2014/01/exercicios-de-fortalecimento-e-alongamento-protegem-articulacoes

