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Bom dia. Semana do DESARMAMENTO INFANTIL. Assista ao link abaixo:

https://youtu.be/l6rrPQpW1VU- Os Peraltas - Desarmamento infantil

1- Agora responda:

a) Qual a nova onda do momento? ___________________________________________

b) Quem deve entrar nessa nova onda? _______________________________________

c) Dê sua opinião: O porquê devemos desarmar as crianças? ______________________

d) Elabore uma frase bem criativa sobre a conscientização do desarmamento infantil.

_________________________________________________________________________

2- Retire palavras da música que rimam com:

Inteligente=

Momento=

Irmão=

Não=

Entrar=

3- Separe as sílabas

Desarmamento=

Violência=

Paz=

Inteligente=

https://youtu.be/l6rrPQpW1VU-
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Vamos continuar aprendendo estratégias para facilitar as operações matemáticas:

Observe como Pedro realizou a conta de subtração utilizando outra forma de calcular:

1 - O que você responderia a Pedro?

2 - Utilize o procedimento que você tem mais facilidade e calcule, faça em seu caderno e envie a foto, assim

conseguirei entender a sua estratégia.

a) 2.900 - 583 =

b) 1.800 - 621 =

c) 9.000 - 3.658 =

d) 5.400 - 2387 =

3 - Vamos aos desafios da Professora Elisa:

a) Em uma adição de três parcelas iguais, a soma é 12.345. Qual é o valor de cada parcela?

b) Em uma subtração, o minuendo é 1,000 e o resto é 187. Qual é o valor do subtraendo?

4 - Ajude Pedro e Gabriel a resolver os problemas a seguir.

a) Em uma adição de duas parcelas diferentes a soma é de 1.000. Qual podem ser os valores da

parcelas?

b) A diferença entre dois números é 120. Que números podem ser esses?

c) Em uma subtração o minuendo é 2.500 e o resto é menor que 300. Escreva qual pode ser o valor

subtraído.

5 - Vamos rever alguns conceitos marcando com “X” a alternativa correta das questões abaixo:

a) Fazendo uma decomposição do número 572, podemos ter:

(   ) 5 x 100 + 7 x 10 + 2

(   ) 7 x 100 + 7 x 10 + 2

(   ) 5 x 10 + 7  + 2

(   ) 5 x 1000 + 7 x 100 + 2



b) Em um campeonato de futebol, o time de Thiago fez 39 gols. Sabendo que o time de Carlos tem um

total de 57 gols no campeonato, quantos gols o time de Thiago ainda deve fazer para se igualar ao

total de gols do time de Carlos?

(   ) 96

(   ) 28

(   ) 22

(   ) 18

c) A diferença entre dois números é 124. O maior deles é 300. Qual é o menor?

(   ) 424

(   ) 176

(   ) 166

(   ) 156

d) Adicione 1.063 a 912. O resultado é

(   ) 151

(   ) 1.965

(   ) 1.975

(   ) 2.075

e) Subtraia 598 de 1089. O resultado é:

(   ) 480

(   ) 490

(   ) 491

(   ) 1.687

DICAS

● Dica: Leia atentamente o enunciado e confira o resultado antes de assinalar, encontrar o resultado

nas alternativas não quer dizer que está correto. Confira bem antes.

● Essas atividades são do seu  livro didático “Nosso livro de Matemática”, páginas 20 e 21, se preferir
pode resolver no próprio livro e enviar a foto.

Bibliografia:

* Nosso livro de Matemática, 5º ano: ensino fundamental: anos iniciais:matemática/Célia Maria Carolino Pires, Ivan Cruz Rodrigues. -

3.ed. São Paulo: Zé-Zapt Editora, 2017. - (Nosso livro de matemática) p.20 e 21



ESCOLA MUNICIPAL Profª Lavínia de Figueiredo Arnoni
Nome do aluno: Semana 8
Professor: Rose, Ilza e Madalena Data:

27/04/2021
Turma: 
5ºs anos

Componente Curricular:  História Entregar devolutiva no Classroom

Bom dia!

Como estamos na semana do Desarmamento Infantil vamos relembrar como surgiu.

O Dia Internacional do Desarmamento Infantil, anualmente todos 15 de abril, tem como principal objetivo
debater as consequências dos incentivos ao uso de armas de fogo por crianças. Parece um absurdo, mas as
crianças estão cada dia mais armadas dentro do crime organizado e, além da arma de fogo real, existe o uso
de armas de brinquedo em situações de crime. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos, as armas
de fogo são a segunda maior causa de morte de crianças no país, sendo o número de mortes menor em
Estados que têm leis mais rígidas em relação às armas de fogo.

Infelizmente, ainda é uma realidade brasileira, temos crianças e adolescentes usando armas de fogo,
inseridos no contexto da violência e fora das escolas, já que a falta de educação de qualidade está
diretamente ligada à imersão na criminalidade.

Para tentar conscientizar a população acerca do tema, foi instituído o Dia do Desarmamento Infantil nesta
data, lembramos que uma criança nunca deve utilizar e nem brincar com armas de fogo (mesmo sendo de
brinquedo).

O que diz o Estatuto?

O Estatuto do Desarmamento, criado no ano de 2004, aponta que a criminalidade está diretamente ligada ao
uso de armas de fogo e que a maioria das vítimas tem idade entre 15 e 25 anos. O documento pretende
combater a venda ilegal e o contrabando de armas para diminuir a violência no País.

A Campanha do Desarmamento é um marco na história do Brasil no que se refere ao combate à violência e à
instituição de uma cultura de paz no país. Desde que começou o recolhimento de armas, em 15 de julho de
2004, a população já entregou cerca de 350 mil armas de fogo à destruição. O engajamento da sociedade é
uma resposta ao apelo do governo para a construção de um país mais seguro. Até o dia 14/03/2014, foram
entregues à Polícia Federal e ao Exército um total de 649.250 mil, número que não contabiliza ainda o total
de armas entregues às polícias estaduais.

De acordo com o delegado de polícia civil de São Paulo Thiago Garcia, a orientação dos pais em relação às
crianças e adolescentes é fundamental para prevenir tragédias envolvendo armas de fogo e menores de
idade. “Os pais devem deixar bem claros os perigos que as armas representam. Além disso, o responsável
pela arma de fogo, na hipótese de residência habitada também por criança, adolescente ou pessoa com
deficiência mental, deve apresentar declaração de que a sua residência possui cofre ou local seguro com
tranca para armazenamento do armamento”, orienta o profissional, mencionando a exigência legal prevista
no Decreto nº 9.685/2019.

Agora responda.

1- Quando iniciou o desarmamento infantil, no Brasil?

2- O que o documento do Estatuto pretende combater?



3- O responsável que tem arma de fogo deve guardá-la onde?

4- Você tem alguma arma de brinquedo? Trocaria por outro brinquedo? (pessoal)

5- Deixe uma mensagem para as crianças que têm arma de brinquedo. (pessoal)

Beijos

Fontes:

https://al.se.leg.br

https://blog.jovempan.com.br

https://al.se.leg.br
https://blog.jovempan.com.br

