
Planejamento – Quarentena

5º ano 2020 - Manhã

Sétima semana: 1ª parte / Lote 12

2ª feira (04/05) 3ª feira (05/05) 4ª feira (06/05) 5ª feira (07/05) 6ª feira (08/05)

Língua
Portuguesa
• Ortografia/
Gramática

Língua
Portuguesa

• Projeto de
leitura

Matemática
• Número

racional: fração

Língua
Portuguesa
• Estudo do

gênero literário:
crônica

Geografia

• História de
São Paulo

Matemática
• Síntese ou
revisão dos

aprendizados

2ª feira, dia 04 de maio

Geografia

Proposta de atividade: Revisão de leitura e interpretação de texto

Material: Material anexo e apostila, págs. 18 e 19

Tarefa: Conferir as respostas da apostila com o material orientado sobre o texto e 
as questões.

Orientação: Releia o texto a partir do destaque das informações e confira as suas
respostas a partir da orientação dada. Veja se as informações que eu acrescentei
ajudaram para a compreensão do texto e caso ainda tenha questões, anote e
encaminhe-as. 

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Pronome

Material: Apostila e material anexo

Tarefa: Conferência de revisão de texto: Clarissa Dallas



Orientação:  Pelo  que  observei,  vocês  compreenderam  o  problema  no  texto
“Clarissa Dallas” e demonstraram organização e compreensão ao fazer a revisão.
Muito bom! Agora, acompanhem o gabarito (texto sorteado de alguém da sala).
Leiam com atenção e vejam se a sugestão de alteração proposta é parecida com
a que cada um de vocês fez. Bom trabalho!

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Matemática

Proposta de atividade: Operação com fração

Material: Caderno e apostila, págs. 40 e 41

Tarefa: Fazer cálculo de adição e subtração com fração

Orientação:  Sua primeira tarefa é ler a explicação na pág. 40. Veja apenas as
operações com denominadores iguais,  onde está escrito:  1ª condição.  Depois
faça os exercícios da pág. 41.

Data de entrega: 08 de maio

3ª feira, dia 05 de maio

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Projeto de leitura

Material: Livro ou outro material do seu acervo literário

Tarefa: Leitura

Orientação: Faça ou continue a leitura de um livro… Escolha um lugar, faça uma
boa  pose,  um  cenário  e  peça  para  algum  familiar  fotografar,  depois  nos
encaminhe uma foto desse momento. 

Data de entrega: 11 de maio

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Estudo do gênero: crônica

Material: Apostila, pág. 76 e 77

Tarefa: Leitura de crônica e revisão individual: A máquina da Canabrava, Mário 
Prata

Orientação: Vá até a apostila, nas págs. 76 e 77 e leia texto original “A máquina
da Canabrava”. Depois volte ao final de texto que criou e verifique se descobriu
qual foi a máquina que despertou tanta curiosidade e encantamento nas crianças.



E você, já viu ou usou essa “máquina”?

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Matemática

Proposta de atividade: Cálculos e problemas

Material: Livro de Matemática, págs. 172 e 173

Tarefa: Resolução de problemas

Orientação:  Leia  os  problemas  com  atenção  e  faça  os  procedimentos  que
combinamos em sala: sublinhar as informações para compreender os enunciados;
cuide da organização do registro e dos cálculos. Faça a resposta completa.

Data de entrega: 11 de maio

Anexo: Matemática

Para fazer os cálculos do exercício 2, da página 172 é importante que você

retome o conceito de  face. O material ilustrado no livro representa um cubo que

pertence ao material dourado.

 Veja se entende a explicação

Os  sólidos  geométricos  são  objetos  tridimensionais,  possuem  largura,

comprimento e altura.

Os elementos principais de um sólido são: faces, arestas e vértices. Cada 

sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada 

(planificação de sólido geométrico).

Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir de sua 

característica determinante. Seja em relação ao número de faces que o compõe, 

seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano.



Os sólidos possuem três elementos: arestas, vértices e lados (faces)

Anexo: Geografia

Revisão da leitura e da interpretação do texto

 A proposta para esta atividade é retomar os aspectos mais importantes do 

texto e compreender como é possível responder às questões. Vamos lá...

 A.  Leia o texto, grifando informações, nomes e datas importantes e anotando

dúvidas e ideias à margem da folha.

 Aspectos da vida social e econômica

Os bandeirantes

Os primeiros  trezentos  anos  da  vida  paulista  foram medíocres,  pobres  e

desinteressantes do ponto de vista da atividade urbana. No quadro dos núcleos de

povoamento dos portugueses no século XVI, todos no litoral, São Paulo se destaca

por ser  o único estabelecido no interior do país.  A penetração para o interior era

muito  dificultada por  essas  serras  cobertas  pela  vegetação  cerrada  da  Mata

Atlântica, com  o  solo  frágil permanentemente  encharcado  pela  umidade e  com

poucas brechas com trilhas.

A outra face do bandeirismo, mais sombria e trágica, era bem conhecida pelo

maior historiador das bandeiras, Afonso E. Taunay, que desde 1920 publicou obras

sobre  São  Paulo,  sobre  as  bandeiras e  sobre  a  documentação  jesuítica,  que

comprovam claramente o massacre e a dizimação da população indígena de várias

regiões  do  Brasil.  O  apresamento  de  índios  para  escravização  local  e  venda

preexistiu à colonização propriamente dita, iniciada com Martim Afonso de Souza

em 1532.

Em mapa antigo de 1516, descoberto por Jaime Cortesão, a região que seria

chamada de São Vicente e Santos está indicada como “Costa dos Escravos”,  e

demonstra o comércio de indígenas que seriam levados à força pelos navios como

marinheiros  ou  vendidos  em  Lisboa.  Mas  além  do  apresamento  como



empreendimento lucrativo assumido pela coletividade, temos a  busca de metais e

pedras preciosas.

É evidente que a  alucinação pelos metais e pedras preciosas e a relativa

proximidade  do  Peru  fizeram  os  donatários (Martim  Afonso  e  João  Ramalho)

decidir criar  dois núcleos de colonização:  a Vila de São Vicente, no litoral, e a de

Santo André, no Planalto. Posteriormente, as pesquisas de Felix Guillen a partir do

Espírito Santo, e suas notícias de ouro e esmeraldas – os achamentos de Brás

Cubas perto  do Pico do Jaraguá (1560)  – mantiveram acesa a imaginação dos

colonos.

Laima Mesgravis, In: História da Cidade de São Paulo: a cidade colonial 1554-1822.

vol 1. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

(Texto adaptado para fins didáticos).

1. Por  que  o  crescimento  da  cidade  de  São  Paulo no  período  colonial  e  a

intensificação da vida urbana demoraram tantos anos para acontecer? Quais

foram  os  elementos  geográficos,  isto  é,  da  paisagem e  do  território,  que

dificultaram a expansão de São Paulo naquela época?

 

Voltando ao texto é possível identificar, logo no primeiro parágrafo, as 

informações sobre os aspectos citados na pergunta:

a. Por que São Paulo demorou tanto tempo para crescer no período 

colonial?

São  Paulo  está  distante  do  litoral,  e  nesta  época,  no  século  XVI,  a

chegada ao Brasil e a concentração e núcleos de povoamento dos portugueses

era no litoral (perto da praia)... Vocês já ouviram a expressão: vamos descer

para a praia? São Paulo fica acima do nível do mar... Imaginem que as pessoas

precisavam subir a serra para chegar aqui. Nesta época, São Paulo se destaca

por ser o único povoado no interior do país (está distante do litoral).

b. Quais elementos geográficos dificultaram a expansão de São Paulo?

A penetração para o interior era difícil, porque havia serras cobertas por

vegetação cerrada da mata atlântica. O solo era frágil, pois ficava encharcado

com pouco sol e havia poucas brechas com trilhas.



 

2. Qual foi o  principal problema da atividade dos bandeirantes em São Paulo

para a história do Brasil e de suas origens? Cite o nome do historiador cujas

pesquisas contribuíram para a discussão sobre o bandeirismo. 

O texto comenta sobre os bandeirantes... Vamos entender quem são e 

seus objetivos...

Os  bandeirantes eram os sertanistas¹ da época do  Brasil Colônia. A

partir do século XVI, eles exploravam os sertões do país.

¹Sertanista - Aquele que entrava no sertão à procura de riquezas; bandeirante.

Pessoa que frequenta e conhece bem o sertão.

Essas explorações que os bandeirantes faziam frequentemente ficaram

conhecidas como Bandeiras ou Entradas.

·  Entradas:  tratava-se das expedições que eram organizadas pelo próprio

governo, as oficiais.

·  Bandeiras:  essas  expedições  eram  organizadas  e  financiadas  por

particulares, como os senhores de engenho, comerciantes, proprietários de

minas, entre outros.

As  Bandeiras  têm vários  objetivos,  mas  na  primeira  fase,  no  final  do

século  XVI  e  início  do  século  XVII,  o  principal  objetivo  era  a  captura  de

indígenas. Nesta época na região do nordeste havia a ocupação do país por

holandeses e lá  havia  escravos enviados da Holanda...  envio por  parte  dos

holandeses de escravos africanos. 

Os  holandeses  vão  controlar  o  tráfico  de  escravos  e  vão  enviar  os

escravos para a região nordeste, como consequência há uma escassez de mão

de obra na Capitania de São Vicente, capitania muito importante, mas que não

recebe escravos africanos. Para eles, a solução é capturar os indígenas para

serem vendidos e  para  trabalhar  nos engenhos de açúcar.  Os  bandeirantes

adentravam o interior do país, capturavam e escravizavam os indígenas.

Afonso E. Taunay, historiador das bandeiras, publicou obras sobre São

Paulo  e  sobre  a  documentação  jesuítica  (dos  jesuítas)  que  comprovam  o

massacre e a extinção da população indígena no país.



3. Por que a ilha de São Vicente e Santos (litoral de São Paulo) foi  indicada

como “Costa de Escravos” em um mapa de 1516? Qual a relação deste lugar

e das  características de sua paisagem com o  comércio de indígenas como

escravos?

 

O  lugar  ficou  conhecido  como  o  comércio  de  indígenas  que  seriam

levados à força pelos navios (com a facilidade em função da proximidade com o

mar e as navegações) como marinheiros ou vendidos em Lisboa.

4. Cite outros interesses dos bandeirantes em suas explorações, interesses que

fizeram com que as atividades do bandeirismo se perpetuassem em São

Paulo, território adentro.

Os bandeirantes também tinham como interesses a busca por metais e

pedras preciosas,  e  como diz no texto “A alucinação pelos metais e pedras

preciosas e a relativa proximidade do Peru fizeram com que alguns donatários

(administradores de terras) quisessem criar dois núcleos de colonização: a Vila

de São Vicente, no litoral, e a de Santo André, no Planalto.” 

E como, nessa época, o Tratado de Tordesilhas ainda não estava em

vigor, os bandeirantes podiam percorrer todo o território brasileiro.

Anexo: Língua Portuguesa

Resposta:  O  texto  está  bem  escrito,  mas  o  autor  poderia  se  referir  à

Clarissa de outras maneiras.

 Naquela  manhã  Clarissa  Dallas  acordou  bem  cedinho.  Como  era  de

costume, ela foi pegar a garrafa de leite na porta dos fundos do chalé. O leiteiro

deixava o leite para Clarissa de madrugada.

Ela ainda estava de roupão com os rolinhos que usava para eriçar seus

cabelos cor-de-rato. Levou para dentro a garrafa, encheu o copo e preparou uma

bandeja com ovos, torradas e geleia. Clarissa nunca perdera os hábitos britânicos



que tinha, mesmo morando a vida inteira naquela “subdesenvolvida e minúscula

cidadezinha”, como costumava dizer.

Clarissa foi para a sala de estar e sentou-se à mesa. O desjejum estava

diante dela.

 


