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Bom dia. Continuando com a Semana do Desarmamento Infantil.

Os pais devem se preocupar em construir uma cultura de paz e incentivar o gosto das crianças

pela leitura; reforçando o papel dela na sociedade que é estudar e brincar bastante.

1. Leia e responda:

Assinale a alternativa incorreta. O cartaz acima

demonstra que a:

(A) leitura é a arma mais poderosa para mudar
mundo;

(B) leitura desarma e nos orienta para a paz mundial;

(C) leitura só faz perder tempo, sem muito valor;

(D) leitura desperta a criatividade, imaginação e a
sabedoria.

2- Observe a charge:

Baseado na charge explique a importância do
desarmamento infantil.

___________________________________________

3- Leia e responda:“A educação é a arma mais poderosa

(...)” O vocábulo em negrito está no sentido figurado ou no

sentido real. Explique. _____________________________
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Bom dia!

Estamos na Semana do Desarmamento Infantil e no Brasil todas as regiões têm

trabalhado com esse tema para conter esse assunto super importante. O país pôde

acompanhar diversas ações em todo território nacional. Em várias regiões, governos

municipais e estaduais, além de empresas, promovem ações direcionadas ao recolhimento

de armas de brinquedo.

Sempre ouvimos falar que tal região é mais populosa, por isso tem mais assaltos, ou

aquela região tem poucos habitantes, porém sofreu uma criminalidade.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NO BRASIL

Embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitantes estão distribuídos

de forma desigual por suas regiões, como podemos ver no mapa abaixo.

Brasil: população por região - 2014



Mapa elaborado pelos autores em 2016 com base em: IBGE. Anuário estatístico do Brasil 2015.Rio de Janeiro: IBGE, 2016. V. 75. P.

2-35, 2-37.

● Responda conforme o mapa.

1- Qual é a região brasileira com mais habitantes? E quais são as duas regiões com menos

habitantes?

2- Ordene as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Comece com a região

com mais habitantes.

3- Qual o nome da região que você mora?

4- Faça uma pesquisa e descubra qual é a região mais violenta do Brasil?

5- Você já participou de algum desarmamento infantil na sua escola ou cidade?

( resposta pessoal)

Fonte:

Nosso livro Interdisciplinar. 5º ano: ensino fundamental: anos iniciais: Ciências, Geografia e História/
Rogerio G. Nigro, Maria Elena Simielli, Anna Maria Charlier -2ª ed. - São Paulo - Editora Ática - 2017. p.65
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Infelizmente, nosso país apresenta um índice de violência muito grande, que o deixa no
triste lugar de 13º dos países mais violentos do mundo. Analisando a nossa cidade em
relação a violência, veja que noticia boa foi noticiada em 07/08/2019 pelo site
https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/noticia/ribeirao-pires-esta-entre-30-cidades-mais
-seguras-pais-86454 :

Em dados divulgados nessa segunda-feira, dia 5, pelo Atlas da Violência – retratos dos
municípios brasileiros, pesquisa realizada pelo Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, nessa segunda-feira, mostra que a Estância Turística de Ribeirão Pires saltou
sessenta e três colocações entre os anos de 2016 e 2017 e está entre as trinta cidades mais
seguras do País.

O estudo avaliou os registros de homicídios em cidades com mais de 100 mil habitantes, e
analisou dados de 310 municípios brasileiros. A Estância ocupa a 28ª colocação com 13
registros de homicídio no ano de 2017 (em 2016, o município ocupava a 91ª posição no
ranking, com registro de 25 homicídios durante todo ano).

1 - Preencha a tabela abaixo com os dados da notícia acima:

HOMICÍDIOS EM RIBEIRÃO PIRES

ANO TOTAL NO ANO

2016

2017

2 - Em seu caderno faça um Gráfico de Colunas baseado na Tabela Acima.

https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/noticia/ribeirao-pires-esta-entre-30-cidades-mais-seguras-pais-86454
https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/noticia/ribeirao-pires-esta-entre-30-cidades-mais-seguras-pais-86454


3 - Vamos resolver algumas situações problemas:

● As escolas de uma cidade, realizaram uma Campanha de Desarmamento Infantil no
período de 29/03 até o dia 15/04. Os alunos entregaram suas armas de brinquedos
nas escolas até o dia 10 de abril, e no dia 15/04 as armas arrecadadas foram
entregues na Praça Principal da cidade em cerimônia solene. A escola que
arrecadou mais armas ganhou um passeio no Parque Oriental da cidade de Ribeirão
Pires.

a) Quantos dias durou a arrecadação das armas de brinquedos nas escolas?

b) O que foi programado para o dia 15 de abril?

Observe a tabela gerada no dia 15/04?

CAMPANHA DE DESARMAMENTO INFANTIL

ESCOLA TOTAL ENTREGUE

Estudar Sempre 578

Educação Cidadã 389

Cidadania e Respeito 875

Futuro Educação 497

Ensino e Futuro 873

c) Qual escola ganhou o passeio? Quantas armas foram entregues nesta escola?

d) Qual escola arrecadou menos? Qual é o motivo  possível da arrecadação ter sido baixa?

e) Entre o 3º lugar e o 1º lugar qual foi a diferença?

f) Quanto o 1º lugar arrecadou a mais que o 2º lugar?



DESAFIO DO DIA:

http://educandocomaprofessoravanessa.blogspot.com/2013/05/desafios-de-matematica-para-o-5-ano.html


