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Nome do aluno: Semana 02 

Professores: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: Turma: 5° ano: A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática Entrega: sem envio 

 

 

Matemática 

Arredondamentos 

Utilizamos o arredondamento para fazer cálculos, por exemplo em uma 

compra, onde um produto custe R$298,65 e outro R$ 99,00. 

Podemos dizer que o cálculo arredondado do valor dessa compra será de: 

R$300,00 + R$100,00 = R$400,00 
 
 
 

 
Utilize o livro de matemática para realizar a atividade da página 13 

 

Ótima atividade!!!! 

 

 

 

O valor deve ser 

arredondado para 

R$ 4,00 
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Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: JOYCE NEVES Data: 15/03/2021 Turma: 5° ANOS 

Componente Curricular: ARTE Entrega: 18/03/2021 

 Leia o texto a seguir, e realize a atividade: 

ARQUEOLOGIA E A MEMÓRIA 

A arqueologia é uma ciência que nos ajuda a conhecer as coisas do passado, a respeito do ser humano, 
que não estavam escritas nos livros. Como? Através da análise de peças, chamadas de artefato, que 
normalmente são restos de objetos feitos ou utilizados por seres humanos e até ossos dessas pessoas. 
Além dos artefatos, a arqueologia estuda outros tipos de vestígios (pistas) da atividade humana, como por 
exemplo as pinturas rupestres. 

 

Niède Guidon, é arqueóloga (87 anos) e estudou e trabalhou durante muitos anos de sua vida pelo 
conhecimento e preservação da memória de povos que habitaram o território que hoje é conhecido como 
Brasil. Inclusive foi ela a responsável pela descoberta do esqueleto mais antigo do país. Uma mulher, que 
viveu há cerca de 9.800 anos e foi batizada de Luzia. Recentemente, o esqueleto de Luzia, encontrado no 
sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, passou pelo incêndio ocorrido no Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, quando perdemos a maior parte dos objetos que ajudavam a contar a história do Brasil e de 
outras partes do mundo.  Na imagem abaixo, 
temos uma reconstituição feita com 

base no crânio de Luzia. 

 

 

 

https://jornal.usp.br/atualidade
s/cranio-de-luzia-guiou-linha-de-
pesquisa-de-laboratorio-da-usp/ 

https://jornal.usp.br/atualidades/cranio-de-luzia-guiou-linha-de-pesquisa-de-laboratorio-da-usp/
https://jornal.usp.br/atualidades/cranio-de-luzia-guiou-linha-de-pesquisa-de-laboratorio-da-usp/
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VAMOS PRATICAR?!  

ATIVIDADE: 

Parte da importância do trabalho da arqueologia está em resgatar, conhecer e preservar as memórias de 
vários povos. Vamos buscar e catalogar (registrar), assim como os arqueólogos fazem, artefatos (objetos) 
e vestígios (pistas) que ajudam a contar a história da nossa família.  

Passo 1 - A busca 

Busque em várias partes da sua casa vestígios das pessoas que moram com você, ou seja, coisas que 
indicam a presença da(s) pessoa(s) neste lugar, por exemplo: objetos que fazem parte do cotidiano da 
sua família, marcas nas paredes, no chão, pertences pessoais...  

Passo 2 - Catalogar (registrar)  

Escolha 2 dos vestígios encontrados e faça um desenho de cada um. Descreva em suas palavras, 
analisando cada vestígio, o que eles contam sobre as pessoas que moram com você? (ex: Em quais 
situações eles estiveram envolvidos, para que eles servem, a quem pertence, qual a história de cada um 
deles…) 

TIRAR UMA FOTO LEGÍVEL DA SUA FOLHA E ENVIAR PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL:  
nvsjoycenvs@gmail.com  

NO ASSUNTO: NOME DA ATIVIDADE. (EX:ARQUEOLOGIA).  

NO CORPO DO E-MAIL: DATA, NOME COMPLETO E TURMA, ALÉM DA FOTO EM ANEXO. 

 

BOA ATIVIDADE! 

 

mailto:nvsjoycenvs@gmail.com

	Utilize o livro de matemática para realizar a atividade da página 13

