
Planejamento – Quarentena 

5º ano 2020 - Manhã 

Sexta semana: 2ª parte / Lote 11 

2ª feira (27/04) 3ª feira (28/04) 4ª feira (29/04) 5ª feira (30/04) 6ª feira (01/05) 
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Ciências 
• O livro da 
medicina 

 

   Videoconferência 
• Ditado: 

(caderno de 
matemática) 

• Stop 

 

 
 

4ª feira, dia 29 de abril 

Língua Portuguesa 

Proposta de atividade: Estudo do gênero: Crônica 
Material: Caderno 
Tarefa: Listagem de ideias de crônicas lidas e de ideias para produção 

Orientação: Em seu caderno de LP faça uma tabela com duas colunas: na             
coluna esquerda, anote ideias de crônicas que você já leu (na escola, em casa ou               
em outros lugares e momentos) e do lado direito escreva suas ideias para a              
escrita de crônica. Considere que ideia é o mesmo que assunto; por exemplo, na              
crônica “No restaurante”, de qual assunto o autor quis tratar?  

Observe o seu cotidiano, o comportamento das pessoas, dos bichos, os           
acontecimentos, imagens, sentimentos… Passe um tempo só observando e         
pensando. Você também pode desenhar ou fotografar alguma situação         

 



observada, vivida. Depois de fazer esse exercício com atenção, volte ao caderno            
e anote suas ideias… Não tem limite de ideias, mas é bom que você escreva, pelo                
menos, quatro. 

Data de entrega: 05 de maio 

Matemática 

Proposta de atividade: Números 
Material: Caderno de Atividades de Matemática (conjunto do livro de Matemática) 
Tarefa: Escrita de números por extenso e reflexão sobre os números 

Orientação: Você deve continuar os exercícios que iniciamos na nossa última           
videoconferência. Faça os exercícios 3 e 4 da pág. 4. Se tiver dúvida, oriente-se              
pela tabela em anexo. 

Data de entrega: 05 de maio 

História 

Proposta de atividade: Revolução Francesa e Atualidade 
Material: caderno, texto em anexo e régua 
Tarefa: Leitura da devolutiva das dúvidas sobre o texto Revolução Francesa e 
criação de duas pirâmides sociais (Revolução Francesa e Atualidade) 

Orientação: Sua tarefa é ler o texto em anexo criado a partir das dúvidas de 
vocês sobre o texto da Revolução Francesa. Depois da leitura você desenhará            
duas pirâmides (triângulos), com no mínimo três divisões sociais. Na pirâmide 
social da Revolução Francesa considere as ordens sociais (veja no texto) e na             
pirâmide social dos dias de hoje, considere as classes sociais atuais. 

Data de entrega: 05 de maio 

 
 
 

5ª feira, dia 30 de abril 

Língua Portuguesa 

Proposta de atividade: Pontuação 
Material: Apostila de Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática, pág. 34          
(exercício 2 - apenas o texto 1) e caderno 
Tarefa: Reescrever o texto em seu caderno usando a pontuação adequada 

 



Orientação: Leia o trecho extraído do livro “A volta ao mundo em oitenta dias”,              
fazendo as adequações de pontuação: parágrafo, ponto final, vírgulas... 

Data de entrega: 06 de maio 

Matemática 

Proposta de atividade: Algoritmo da divisão 
Material: Livro de Matemática 
Tarefa: Refletir sobre a divisão 

Orientação: Faça os exercícios das págs. 90 e 91 do livro e reflita sobre as               
questões apontadas a respeito da divisão. 

Data de entrega: 06 de maio 

Ciências 

Proposta de atividade: Desenho e leitura da apreciação literária 
Material: Folha avulsa 
Tarefa: Desenho a partir da leitura “O livro da medicina” 

Orientação: Queridxs, eu escrevi a apreciação literária do Livro da Medicina que            
lemos ao longo desses meses. Fiz o registro escrito e vocês farão o desenho…              
Tenho certeza que a ilustração de vocês é muito melhor e mais bonita do que a                
minha! E com isso teremos o registro completo: apreciação escrita e o desenho.             
Penso que podemos deixar esse registro na caixa do projeto “Devoradores de            
livros”. 

Data de entrega: 06 de maio 

Videoconferência 

● Matemática 
Material: caderno 
Tarefa: ditado 
● Stop (veja o novo modelo do quadro em anexo).  

 

Anexo: Língua Portuguesa (caderno) 

Ideias / assuntos de crônicas lidas Ideias para a produção de crônica 

  

 



  

  

  

  

  

  

  
 

Anexo: Matemática (Caderno de Atividades) 

❖ Observe o quadro e, se quiser, preencha com os números que deve 

responder no exercício 3 da página 4. 

❖ Só para relembrar, veja como ficariam, na tabela, os números dos exercícios 

1 e 2 da pág. 3.  

 Bilhões Milhões Milhares Unidades 

 C D U C D U C D U C D U 

1.a.        1 2 2 3 5 5 0 0 

1.b.         2 1 8 9 7 5 7 7 

1.c.           7 7 6 8 8 9 1 

2.     2  5  0   0 0  0   0  0 0   0 

a.                         

b.                         

c.                         

d.                         

e.             

f.             

 



  

Anexo: História 

 

 
 

●  
 
 

 

 

Olá, queridxs alunxs! 

Lemos as suas dúvidas e lembramos das nossas aulas. Foi uma lembrança            

fantástica, recordamos de vocês com os seus olhares de curiosidade e com as             

mãos erguidas e inquietas com uma enorme vontade de perguntar ou dar opiniões. 

Na semana passada, nós enviamos o vídeo dos 3 Estados. Essa lição foi             

enviada depois da que estamos retornando agora (leitura do texto sobre a            

Revolução Francesa e as dúvidas que tiveram). Talvez, muitas das perguntas que            

 



responderemos com esse texto, tenham sido respondidas pelo vídeo. Mas,          

precisamos ter certeza (risos)... 

A França em 1789 fazia fronteira com diversos reinos da Europa e é             

importante se pensar que as formações de reinos eram conflituosas e nem sempre             

tão claras e estabelecidas. Os reinos mais importantes, que faziam fronteira ( vocês             

sabem o que são fronteiras, não?) com a França em 1789, eram o Reino da               

Espanha, o Reino da Inglaterra (com o oceano entre eles), Reino da Germânia             

(Alemanha) e o Reino da Itália. 

Os 3 Estados eram: o clero (Igreja Católica), a nobreza e o povo,             

respectivamente, primeiro, segundo e terceiro Estados. Alguns autores consideram         

a existência de um quarto Estado que é composto pelo rei. Isso é justificado pelo               

absolutismo, pois o rei estava acima de tudo e todos (ordem divina). 

Para se opor ao absolutismo, nos salões parisienses, burgueses (médicos,          

advogados e jornalistas, principalmente) liam e discutiam ideias de filósofos          

iluministas e as confrontavam com a realidade que eles viviam. Pela grande            

participação e influência dos burgueses, na Revolução Francesa, podemos dizer          

que ela foi uma Revolução Burguesa. 

A burguesia foi responsável pela ruptura com as instituições feudais, pois o            

seu poder econômico tornava a realidade daquele momento histórico, cada vez           

mais distante, da realidade do feudalismo. Ela trazia uma nova constituição de            

trabalho e de economia para a população. O que somado à influência na Revolução              

Francesa (Iluminismo), fez com que a burguesia saísse bastante fortalecida dessa           

revolução e não somente na França. Esse empoderamento ocorreu em diversos           

outros países e tem reflexos até os dias de hoje. 

O iluminismo tinha como ideias principais a descentralização do poder          

(contrário ao que existia com relação ao rei), a crítica aos privilégios dos dois              

primeiros Estados e eram defensores das liberdades política, econômica e religiosa           

(poder de escolher a própria religião). 

 



Nesse momento histórico, em que todos eram súditos do rei, a votação era             

realizada da seguinte forma: cada ordem social (clero, nobreza e povo) tinha a             

possibilidade (evitei a palavra direito, pois acredito que o povo não tinha direitos) de              

1 (um) voto. Isso se diferencia da democracia, pois maioria dos casos, cada             

pessoa/indivíduo tem direito a 1 (um voto). Sugiro que reflitam como funciona isso             

na atualidade brasileira, pois aqui votamos como uma democracia. Porém, os           

nossos representantes, na maioria das vezes, tomam suas decisões sem pensar no            

próprio povo que os elegeram. 

A França clamava por algo novo. Os impostos eram muito elevados e por             

isso o povo passava fome. As pessoas desesperadas migravam do campo para a             

cidade, em busca de emprego e comida. Mas em Paris, não os encontravam e por               

isso pediam esmola (dinheiro). Isso é semelhante ao que encontramos, infelizmente,           

no entorno da estação Marechal Deodoro e em outros lugares de São Paulo e do               

mundo. 

O rei aumentava os impostos para manter a nobreza e a igreja católica, mas              

chegou um momento que o povo não tinha como pagar mais. O povo (servos)              

sustentava os dois primeiros Estados com o seu trabalho. O preço era tão alto que               

se tornou impossível de pagar e ter dinheiro para se comer. Por isso, no texto o                

autor usou o termo parasitário, pois os dois primeiros Estados parasitavam (tiravam            

vantagem) do povo e devolviam pouquíssimo em troca. Eles ofereciam uma           

segurança para o povo, com relação aos outros reinos. Se relacionarmos com o             

nosso atual momento é importante pensarmos que, nos dias de hoje, no Brasil,             

pagamos impostos anuais (parte da população) e os impostos dos produtos (toda a             

população). Essa situação atual é muito difícil para grande maioria da população.            

Mas, se formos comparar como o aluno Theo sugere em uma de suas dúvidas,              

acreditamos que em 1789, na França, as coisas eram piores. O que não faz com               

que a nossa situação de hoje seja boa... 

Esses foram os motivos e os porquês da revolta das pessoas na França. A              

revolta do povo somada ao Iluminismo deu origem à Revolução Francesa. No início,             

 



o rei tentou desconsiderar o valor e o poder dos revolucionários. Mas isso mudou, o               

povo se mostrou poderoso e persistente, cercou a Bastilha que era uma prisão             

usada em tempos anteriores, o que a tornava um marco de poder para o Reino da                

França. E... depois de conflitos, o representante da Bastilha a entregou para o povo              

e junto com isso eles tiveram acesso a muitos mosquetes, que eram armas com o               

poder de um tiro e de uma lâmina na ponta. 

Essa notícia se espalhou pela França e motivou ainda mais o povo. Com isso              

o rei tentou realizar os Estados Gerais, mas o povo queria mais... Dessa forma o               

povo fez uma Assembleia Nacional, em um local que se jogavam péla (jogo             

ancestral do tênis). O rei ordenou a dissolução da Assembleia Nacional, mas já era              

tarde... O povo estava organizado e pronto para a Revolução Francesa. 

A Revolução Francesa ocorreu depois da Revolução Americana, que foi a           

revolta do povo de Boston, contra os altos impostos (não é coincidência) cobrados             

pela Inglaterra. Foi também uma Revolução importante para que outras ocorressem,           

inclusive a Revolução Francesa. 

Após os 10 (dez anos) de Revolução Francesa, os 3 Estados não existiam             

mais. Com a motivação da Revolução Industrial uma nova organização social surgiu            

e as classes sociais trouxeram suas diferenças. 

Ou seja, a história não para… 

 

 

 “Todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”. 

O que acham dessa frase? Será que é possível relacioná-la aos direitos            

humanos? Ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vocês sabem o que é             

a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

Desculpem, nós nos empolgamos com as perguntas (risos). 

 



  

Anexo: Ciências 

 

O LIVRO DA MEDICINA 

Autor: Moacyr Scliar 

Ilustrador: Marcelo Cipis 

O livro conta sobre a história da medicina: fala dos médicos ao             

longo da história, fala dos medicamentos e dos avanços... É um livro            

interessante e proporciona aos leitores e leitoras um diálogo com a           

medicina. Ao longo da leitura o autor, que também era médico, tenta            

nos mostrar que é possível romper a barreira entre x médicx e x             

paciente e mostra como a informação favorece a saúde. 

Este livro faz parte da Coleção Profissões. Nele, Scliar relata com           

encantamento sobre o seu campo de trabalho: conta um pouco sobre a            

sua escolha pela medicina, os cursos das faculdades, as diferentes          

especializações, as descobertas, os instrumentos, as vacinas, e ainda         

conta casos curiosos que ele viveu como médico. Uma obra          

interessante, contada com leveza e com ilustrações divertidas, e que          

propõe muitas reflexões. 

E se pensarmos no que estamos vivendo, atualmente, o livro          

também pode ser uma referência. O relato do autor nos mostra os            

caminhos seguidos pela medicina em momentos nos quais o surgimento          

de epidemias e doenças ditas incuráveis se apoiaram no estudo e na            

pesquisa de médicxs e cientistas para o avanço no combate, às formas            

de tratamento e na cura das pessoas.  

Durante muito tempo a medicina era um grande mistério. Havia          

um costume de dizer que a pessoa que não tinha letra legível, tinha             

 



letra de médico, pois em geral era muito difícil compreender o que            

doutores e doutoras escreviam nas receitas e pedidos de exames. Na           

verdade acho que isso ainda acontece hoje em dia. Mas o livro aponta             

para a importância do diálogo e do conhecimento sobre a medicina. 

Escreveu Moacyr Scliar: 

“(...) Da tuberculose fui para a saúde pública, que não é uma área             

só médica: ocupa-se de vacinas, saneamento básico, assistência à         

gestante e à criança, saúde oral.(...) O objetivo principal aí é promover            

a saúde e evitar a doença, mais do que diagnosticar e tratar. 

(...) A medicina é uma grande profissão. Proporciona uma         

preciosa oportunidade para ajudar pessoas num momento em que elas          

se sentem mais frágeis, mais desprotegidas. Porque o interesse na          

doença, como disse o grande escritor alemão Thomas Mann, na verdade           

faz parte de um interesse maior, um interesse que todos nós temos, e             

que é o interesse pela vida em si mesma. 

E pensando na continuidade do texto: como seria escrever e          

contar sobre a medicina e a saúde depois da pandemia do coronavírus? 
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