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AGENDA SEMANAL 

5º ANO 

Professoras: Catarina e Márcia 

14/09 a 18/09 

E-mails das turmas que serão usados pelas crianças que não 
acessaram o Google Classroom: 

Os alunos do 5º ano A da professora Catarina, enviarão suas 

produções para o endereço de e-mail: 
experimental5anoa@gmail.com 

Os alunos do 5º ano B da professora Márcia, enviarão suas 
produções para o endereço de e-mail: 
experimental5ano@gmail.com 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 - As atividades do anexo já estão no Google sala de aula, mas se 

você não conseguir acessar ou imprimir, copie as perguntas no 

caderno e responda, cuidando da estética e traçado da letra. Depois, 

envie para o e-mail da turma através de foto.  

2. As novas rotinas com a programação dos encontros online já 

estão disponíveis no Google Agenda. 

 

 
Segunda- feira (14/09/20) 

 

Língua Portuguesa – Artigo de Opinião (diferentes portadores) 
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Observe com atenção a capa da revista Época, que está na atividade em 

anexo. Ela fará parte da sua tarefa de hoje que tem como objetivo 

“despertar a sua argumentatividade”. 

Então, a dica mais valiosa para a construção de uma argumentação firme 

é ler sobre o tema. Leia jornais, revistas, artigos, assista debates, 

converse com pessoas, tudo isso são meios de entender melhor um tema 

e aprofundar o seu raciocínio. Discuta com pessoas diferentes, não se 

prenda a um só ponto de vista. Questione as informações a todo 

momento. Leia cada vez mais para que possa ter bastante informação e 

formular com categoria argumentos sólidos e convincentes e, por 

consequência, fazer boas perguntas. 

Boa atividade! 

 

Terça – feira (15/09/20) 

  

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR: LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

 

Oi, tudo bem? 

Hoje refletiremos sobre a relação que existe entre a globalização e as 

multinacionais. Escolhi dois excelentes vídeos que facilitarão sua  

compreensão sobre o conteúdo a ser explorado. 

Pense, reflita… 

➔ Qual o significado da palavra MULTINACIONAL? 

➔ Quando dizemos que uma empresa é multinacional, a que ou a quem 

estamos nos referindo? 

➔ Será que essa ideia existe há muito tempo? 

 

As respostas para esses e outros questionamentos, você encontrará no 

vídeo - GEOGRAFIA / A GLOBALIZAÇÃO E AS MULTINACIONAIS-AULA 

6.  
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Assista ao vídeo acessando o link a seguir: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-45-eUimitg  

 

Agora, pegue o seu caderno e responda às questões a seguir, organizando-

as  corretamente. 

 

1. “As multinacionais começaram a se espalhar pelo mundo mas não porque 

fossem boazinhas…”  

Registre a sua opinião sobre o ponto de vista do professor, utilizando 

argumentos próprios.  

 

2. MÃO DE OBRA, MERCADO CONSUMIDOR, MATÉRIA PRIMA, 

ISENÇÃO FISCAL.  Se necessário, assista novamente o vídeo e  explique o 

que você entendeu sobre essas palavras e a relação delas com o LUCRO 

das multinacionais. Utilize argumentos convincentes! 

 

3. No vídeo o professor cita a REGRA DE OURO das multinacionais: PRODUZIR 

BARATO, VENDER CARO E CONTINUAR NO PODER. Qual o seu ponto de vista 

sobre o argumento utilizado pelo professor? A que ou quem ele se refere quando 

diz “produzir barato”? 

   

4.“O Brasil é um palco das multinacionais.” Como você identifica a presença 

da globalização no seu dia a dia?  

 

5. Agora, você assistirá a um vídeo animado do Porta Curtas, que lhe 

esclarecerá sobre a relação que existe entre globalização e consumo. 

 

MEOW! É o nome do vídeo. Você vai curtir demais! 

O vídeo trata de um gato esfomeado que fica sem leite, e é convencido a 

tomar um certo refrigerante.  

Após assistir ao curta metragem comente: 

https://www.youtube.com/watch?v=-45-eUimitg
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Será que ele é mais uma vítima da globalização? Terá ele salvação? 

Acesse o link para assistir. 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=meow     

 

Registre em seu caderno, os critérios que você utiliza para consumir um 

produto. Este será o tema de nossa próxima aula, quando discutiremos os 

seus critérios e também os critérios de seus colegas em relação ao consumo. 

 

 

Quarta - feira: (16/09/20) 

 

Matemática – Porcentagem  nas redes sociais 

Que tipos de conteúdos funcionam melhor para cada rede social durante 

a pandemia? Já pensou sobre isso? No Facebook os links,  as notas 

detalhadas, entrevistas e conferências são os que predominam, 

enquanto no Instagram são as fotos e vídeos de “Notícias de última hora” 

sobre personalidades que foram diagnosticadas com o vírus. Por outro 

lado, o Twitter se torna a rede social de notícias de “última hora” com 

estatísticas e gráficos de contágio locais, recomendações e “dicas” de 

prevenção que predominam no dia a dia. 

Analisando gráficos  feitos pela COMSCORE, vamos retomar os nossos 

estudos e interpretar os dados presentes para realizar essa atividade. 

Mas antes, queremos fazer uma pergunta:   

Você faz parte de alguma rede social? Iremos conversar, no próximo 

encontro, sobre o uso dessas plataformas pelas crianças e adolescentes. 

Confira  no anexo quais plataformas foram pesquisadas. 

Boa atividade! 

 

Quinta-feira (17/09/2020) 

Ciências Naturais – Vamos falar de Hormônios? 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=meow
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Os hormônios são substâncias que circulam no sangue, produzidas por 

algumas glândulas. Embora estejam em contato com quase todas as 

células do corpo, os hormônios normalmente agem apenas sobre 

determinadas células de determinados órgãos.  

Vamos retomar o debate sobre as transformações vivenciadas pelo 

organismo humano no período da puberdade. E para essa atividade, 

convidamos você a pensar o que sabe sobre puberdade e adolescência, 

se precisar retome os textos que já trabalhamos até agora sobre esse 

tema. 

 

SEXTA FEIRA (18/09/2020) 

 

Gastronomia - Receita de primavera 

 

Oi!! Tudo bem com você?  

Como você deve saber, no dia 22 de setembro, estamos entrando na 

estação das flores, a primavera! A nova estação começa no dia 22 de 

setembro e vai até o dia 21 de dezembro. Com ela podemos observar 

algumas mudanças, como as climáticas, com dias mais quentinhos e 

longos. muitas flores começam a desabrochar nesta estação como por 

exemplo, o girassol, margarida, gérberas e crisântemo. 

Nessa época do ano, também vemos mais atividades de alguns 

bichinhos, como o morcego e os insetos que estão trabalhando na 

polinização (abelhas e borboletas). 

Sobre nossa alimentação, notamos que é mais fácil ver algumas frutas e 

verduras nos mercados e feiras. É importante sabermos quais as frutas 

da estação para podermos consumir de forma consciente e equilibrada. 

Na primavera temos abundância de verduras (abobrinha, abóboras, 
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beterraba, inhame e batata doce) e de frutas (morangos, abacaxi, coco, 

maçã, acerola, tangerina, manga… ). 

Pensando em tudo isso, vou propôr uma receita de primavera para você 

fazer em casa, inspirada nessa estação tão rica e linda! Com sabores 

frescos e gostosos!  

Macarronada de primavera (porção para duas pessoas) 

Ingredientes: 

- 200g de spaghetti 

- 1 abobrinha  

- folhas de hortelã ou manjericão 

- 1 limão taiti ou siciliano  

- 50g de manteiga 

- azeite (opcional) 

- sal e pimenta do reino a gosto 

- parmesão a gosto 

Modo de preparo: 

Coloque o macarrão para cozinhar em água fervente e salgada pelo 

tempo determinado na embalagem, reserve duas conchas da água do 

cozimento. lembre que essa parte é necessário fazer com um adulto. 

Enquanto isso, faça o molho que é tão simples que não vai ao fogo.  

Primeiro, com ajuda de um adulto, corte a abobrinha em tiras finas com 

o descascador de legumes “ao comprido”, utilize a casca também. As 

folhas podem ser destacadas por você mesmo (criança), uma por uma. 

Neste momento, podemos sentir o perfume, observar o formato delas, as 
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cores e provar as folhinhas, se desejar! Caso esteja usando o manjericão 

e o hortelã, compare as duas: quais os pontos iguais e diferentes? 

Nessa etapa, todos/as poderão fazer juntos/as, já que estaremos dando 

o sabor para nossa receita.  

Em um recipiente, junte todos os ingredientes: as abobrinhas já fatiadas, 

as raspas do limão e um pouco do sumo, manteiga, sal e pimenta do 

reino para temperar, o parmesão e as folhas de manjericão/hortelã. O 

molho se formará com a adição da água do cozimento do macarrão que 

você reservou. 

Como o macarrão ainda vai estar quente, o adulto deverá colocar todo 

ele nesse recipiente com os outros ingredientes e adicionar aos poucos 

a água quente do cozimento. Vocês poderão misturar juntos/as até estar 

tudo homogêneo. Prove e caso seja necessário, ajuste o sabor de acordo 

com o seu gosto.  

Para acompanhar essa refeição, a combinação perfeita é uma limonada 

rosa! igualmente fresca e saborosa, além de linda! 

Ingredientes: 

- 2 xícaras (chá) de morangos congelados ou frescos 

- 1 xícara (chá) de suco de limão siciliano ou taiti 

- 4 xícaras (chá) de água 

- 1/2 xícara (chá) de açúcar 

- gelo a gosto 

Modo de preparo:  

Bata tudo no liquidificador e sirva em uma jarra bem bonita. Pode colocar 

rodelas de limão para decorar.  
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Espero que você faça a receita e se divirta muito na cozinha!  

Um grande beijo e abraço da pró Alane. 

 

INDICAÇÃO LITERÁRIA  

No roteiro anterior, sugerimos que vocês retomassem a leitura do livro A 

BOLSA AMARELA, de Lygia Bojunga Nunes. Iniciamos a leitura desse 

livro ainda presencialmente, mas veio a pandemia e a necessidade do 

isolamento social.  

Nos momentos de Leitura Compartilhada lemos alguns capítulos desse 

livro e, a cada capítulo, percebia o envolvimento da turma pela narrativa. 

Continue lendo os capítulos seguintes, porque vamos promover 

conversas muito interessantes sobre ele. 

Com o conhecimento do livro, que você tem até agora, observe o que diz 

o grande poeta Fernando Pessoa sobre os sonhos e responda as 

questões abaixo: 

“TENHO EM MIM TODOS OS SONHOS DO 

MUNDO!” 

É justamente sobre sonhos que vamos conversar - 

os sonhos e vontades da personagem Raquel, que 

narra a história, e dos NOSSOS sonhos e 

vontades, também. 

Quem é Raquel?  

Raquel é uma menina da idade de vocês, pré-

adolescente, que possui sonhos e vontades. Essas 

vontades vão engordando, engordando, 

engordando...por que elas engordam tanto? Por que a necessidade de 

guardá-las numa bolsa amarela? 
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A autora desse livro tece essa história de uma forma bem divertida mas 

bastante reflexiva, pois trata de algo que pertence a todos nós, que são 

os nossos sonhos e vontades. 

1. Agora responda em seu caderno: 

a) Enquanto você lia os primeiros capítulos encontrou palavras, frases 

ou outra coisa que tenha a ver com a sua fase de vida atual? No 

que foi igual ou diferente? 

b) Quais fatos narrados por Raquel lhe parecem mais fiéis à vida real? 

c) Alguns personagens que moram na bolsa amarela já se 

apresentaram. Qual desses lhe chamou mais a atenção? Por quê? 

d) Esses personagens “moram” escondidos na bolsa. Por que razão 

estavam escondidos? O que você pensa sobre isso? 

e) Agora, o momento é seu! Encontre uma forma de expressar no 

caderno, seus sonhos e vontades. Sem sugestões minhas! Afinal 

os sonhos e vontades são seus! Desejo-lhes somente a liberdade 

para SONHAR… 

Iremos socializar suas respostas no próximo encontro. Se quiser pode 

socializar seus sonhos também.  

 

Beijinhos recheados de vontades e sonhos! 
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ANEXO 

Língua Portuguesa 

 

Temos observado que as crianças e adolescentes estão cada vez mais 

cedo e com mais frequência tendo acesso ao uso de computadores. 

Sabemos também que a preferência da garotada está voltada aos 

joguinhos e, mais especialmente, aos bate-papos virtuais (chats), nos 

quais eles passam horas imersos em assuntos dos quais os adultos nem 

sempre se preocupam em tomar conhecimento.  

Texto   

 

Capa da revista ÉPOCA de 10/09/17  

 

Observe a capa da revista ÉPOCA e reflita sobre esses questionamentos 

fazendo a seguir o registro em seu caderno. 

1. O que chama mais a sua atenção nessa capa?  

2. Qual informação essa criança da capa passa para o leitor? O que te 

fez pensar assim? 

3. De acordo com a capa, qual é o tema principal que será abordado 

nesta revista?  
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4. O uso da internet é “benéfico” ou “maléfico” para as crianças e jovens? 

Defenda sua resposta registrando três argumentos que sejam coerentes 

a temática. 

5. O que os adultos, principalmente as famílias, podem fazer para evitar 

que os adolescentes e as crianças sejam vítimas do uso irresponsável 

da internet?  
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Matemática 

O coronavírus, a quarentena e o distanciamento social fizeram com que 

os consumidores mudassem seus hábitos e interesses de pesquisa nas 

plataformas.  

Observe os gráficos: 

 

1. Em qual plataforma houve a maior publicação de vídeo relacionada a 

pandemia? Qual a porcentagem? 

 

2. Em relação as fotos, qual a “rede social” em que houve maior 

publicação? Quantos por cento? 

 

3. Qual das plataformas sociais está acima de 50% das publicações de 

foto? E qual plataforma indica o índice  mais baixo de 50%? 

 

4. Em qual rede social encontramos 1/4 das publicações correspondente 

aos vídeos? 
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Ciências Naturais  

 

 

Pesquisando também se aprende... 

1. Hipotálamo e hipófise, que estruturas são essas? Onde elas ficam? 

Quais suas funções? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Cada hormônio é produzido por uma glândula específica e atua apenas 

em um determinado local. O conjunto de glândulas endócrinas do corpo 

é chamado de sistema endócrino. 

Veja a seguir os principais hormônios do nosso corpo, a glândula onde 

são produzidos e sua função no organismo: 
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O sistema endócrino humano é formado pelas diversas glândulas endócrinas existentes 

 

a) Faça um quadro como esse em seu caderno e complete 

identificando para cada glândula: 

 

GLÂNDULAS HORMÔNIO  PRODUZIDO FUNÇÃO 

 

HIPÓFISE 

 

 

 

 

TIREOIDE 

 

 

 

PÂNCREAS  Permite a captação de 

glicose pelas células 

SUPRA RENAIS   

OVÁRIO Estrogênio e progesterona  

TESTÍCULO   

 

Sugestão de sites para complementar a sua pesquisa: 

https://www.news-medical.net/health/Hormones-in-Young-Children-

(Portuguese).aspx 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-hormonio.htm 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/hormonios.htm 

https://www.news-medical.net/health/Hormones-in-Young-Children-(Portuguese).aspx
https://www.news-medical.net/health/Hormones-in-Young-Children-(Portuguese).aspx
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-hormonio.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/hormonios.htm
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“Adolescência é o período transitório entre a infância e a vida adulta e é 

caracterizado por um conjunto de questões (físicas, mentais, emocionais, 

sexuais e sociais) do desenvolvimento e é cronologicamente definida 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos. Já a 

puberdade seria o termo direcionado apenas às mudanças morfológicas 

e fisiológicas (forma, tamanho e função) ocorridas no período da 

adolescência, ou seja, faz parte da adolescência, mas não são sinônimos, 

já que envolve apenas aspectos biológicos.” 

 

Nem todos os seus colegas já estão atingindo a puberdade. As transformações 

desse período podem afetar o organismo de formas diferentes, o fato de 

questões sociais (como o brincar) mudarem, não querem dizer que o corpo 

mudará imediatamente, mas que se iniciou uma série de transformações 

biológicas e sociais que serão desenvolvidas e aparecerão de forma singular 

em cada indivíduo. 

 

3. Você tem percebido algumas dessas mudanças em você? São biológicas 

ou sociais? Escreva um pouco sobre isso 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Registre em seu caderno o seu “ponto de vista” sobre o questionamento: 

Adolescência e Puberdade são a mesma coisa? 

Não se esqueça de fortalecer seus argumentos com o que já sabe sobre esse 

tema, retomando os textos que vimos até agora. Envie para nós a sua resposta 

pelo nosso e- mail. 

Vamos dialogar sempre. 

 

Boa atividade! 
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