
 

 

 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM I 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: _____________________________________________ 
NOME: _______________________________________________ 
PERÍODO: 20 A 24 DE JULHO DE 2020 

 
Olá turma querida do 5º ano! Espero que estejam bem. 

Quem gosta da turma da Mônica? Conhecem histórias sobre essa turma?  

Durante esta semana você lerá com sua família uma entrevista com Maurício 

de Sousa, autor da Turma da Mônica. 

A Entrevista é um gênero da linguagem oral, são realizadas a partir de uma 

situação dialogada ou produzida pela interação entre duas pessoas e depois 

transcrita. As perguntas realizadas pelo entrevistador, geralmente recebem 

um destaque em negrito. Há diferentes tipos de entrevista: de emprego, com 

médico, jornalística, coletiva e outras. 

 

ATIVIDADE 1 – 20 DE JULHO DE 2020 
 

1) Você ou alguém da sua família já leu ou ouviu falar em Mauricio de 

Sousa? 

Reúna-se com sua família e comecem a leitura com atenção e empolgação!  
  

“MAURICIO DE SOUSA: O mundo precisa de mais turmas da Mônica” 

Celso Masson, Edição 28/04/2017 - nº 2472. 
 

Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai enfim virar gente de 
verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis 
publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos 
teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista 
Mauricio de Sousa criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão 
interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, 
Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme “Laços”. (...) Aos 81 anos, 
Mauricio de Sousa destaca na entrevista a seguir o sucesso global de suas 
criações, fala de uma iniciativa para ajudar filhos brasileiros de Decasséguis 
a se ambientar melhor no Japão e lamenta a criação de barreiras entre 
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países. 
Revista - Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da 
Mônica pela primeira vez num filme? 
Mauricio de Sousa - Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos 
capacidade e boas condições de encarar o desafio. Queremos um filme 
alegre. (...) 
Revista - Como será a escolha dos atores? 
Mauricio de Sousa - Logicamente vamos buscar crianças com as 
características físicas mais parecidas com as personagens, mas vamos atrás 
de talento. (...) 
Revista - A Turma da Mônica é imune à crise? 
Mauricio de Sousa - Nós temos 10 milhões de leitores permanentes no 
Brasil. Isso vem se mantendo de forma constante ao longo dos anos. Entra 
crise, sai crise, a gente continua vendendo milhões. (...) 
Revista - Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam 
em quase trinta países. Quais adaptações precisaram ser feitas para 
atender às diferentes culturas? 
Mauricio de Sousa - Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a 
Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não 
biquíni. Há países em que o Bidú (cachorro) não pode fazer xixi no poste, 
senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito 
nenhum assobiar para uma menina na rua. 
Revista - Além dos quadrinhos, há outros segmentos a marca é líder de 
mercado? 
Mauricio de Sousa - Sim. A maçã é um deles. Eu não sou a serpente do 
paraíso, mas eu que inventei essa maçã (risos). Eu tinha filhos pequenos e 
quando eles comiam uma maçã, deixavam metade. Ou, quando queriam 
levar para a escola, não cabia na lancheira. Até que visitei uma plantação em 
Santa Catarina e vi umas maçãs pequenas, que não eram vendidas no 
mercado. Pois era justamente aquela a maçã, pequena, que eu queria para 
dar a meus filhos. Ela cabia na lancheira. Eu sugeri lançar como a maçã da 
Turma da Mônica e foi aquele arraso. Hoje temos pêra, kiwi, cenoura, a 
alface do Horácio. (...) 
Revista - E no Brasil, de que forma as características das personagens 
se adequaram aos novos tempos? 
Mauricio de Sousa - No começo a Mônica era um pouquinho mais violenta, 
dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos 
escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no 
Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo.  
Revista - Vivemos um momento de intolerância também no Brasil. De 
que forma sua atuação pode despertar nas novas gerações uma maior 
aceitação do outro? 
Mauricio de Sousa - Fazendo um trabalho que mostre o contrário: que 
tolerância, solidariedade, respeito sejam vistas de forma positiva e que 
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trazem felicidade. (...) 
 

Fonte: (texto adaptado) https://istoe.com.br/o-mundo-precisa-de-mais-turmas-da-monica/ 
 

Glossário 

Decasséguis - (出稼ぎ 'dekasegi'?) é um termo formado pela união dos verbetes 

na língua japonesa 出る (deru, sair) e 稼ぐ (kasegu, para trabalhar, ganhar dinheiro 

trabalhando), tendo como significado literário "trabalhando distante de casa" e 
designando qualquer pessoa que deixa sua terra natal para trabalhar temporariamente 
em outra região ou país. 
Assim são igualmente denominados os nipo-brasileiros, nipo-peruanos e todos que 
emigram para o Japão, que tenham ascendência japonesa. 
Os japoneses de Hokkaido que migram para os grandes centros a trabalho - 
como Tóquio e Osaka - também são chamados de dekasegi. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Decass%C3%A9gui 
 

 

ATIVIDADE 2 – 21 DE JULHO DE 2020 
 

 

2) Releia a entrevista nas páginas 1 e 2, grife as palavras que você não 

conhece, procure o significado dessas palavras no dicionário e escreva no 

seu caderno. 

 
3) O assunto tratado no texto é: 

a) A vida particular do autor Maurício de Sousa. 

b) O Filme “Laços” da Turma da Mônica.  

c) Como a Turma da Mônica vai ensinar as crianças a lavar as mãos. 

d) A nova revista da Turma da Mônica. 
 

4) A partir da leitura da entrevista responda as questões seguintes:  

a) Quem está sendo entrevistado? _________________________________ 

b) Quem entrevistou? ___________________________________________ 

c) Como você percebeu isso? _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
5) Por que Mauricio de Sousa decidiu colocar no filme “Laços” crianças de 
verdade nos papéis dos personagens da Turma da Mônica? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://istoe.com.br/o-mundo-precisa-de-mais-turmas-da-monica/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Japon%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_japonesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nipo-brasileiros
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nipo-peruanos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hokkaido
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3quio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osaka
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decass%C3%A9gui
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ATIVIDADE 3 – 22 DE JULHO DE 2020 
 

Volte ao texto nas páginas 1, 2 e 3 releia atentamente e depois, responda. 
 

6) Que adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas 
nos países onde o gibi da Turma da Mônica é veiculado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

7) Releia a entrevista de Mauricio de Sousa e escreva, por que a revista 
brasileira também sofreu algumas mudanças nas características dos seus 
personagens. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

8) O que você pensa sobre a carta escrita pela criança de Brasília ao falar da 

violência de Mônica com Cebolinha? Dê a sua opinião sobre esse 

comportamento da Mônica. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

9) Como Mauricio de Sousa, pretende despertar nas novas gerações uma 
maior aceitação do outro? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

10) O objetivo principal de uma “Entrevista” é extrair informações e 
declarações para informar ou esclarecer um determinado assunto ao leitor. 
Imagine que você é um entrevistador e vai entrevistar o escritor Mauricio de 
Sousa via internet. O que você gostaria de saber sobre ele e os personagens 
da Turma da Mônica que não foi perguntado no texto das páginas 1 e 2? 
Preste bastante atenção aos elementos que compõe uma entrevista e com 
ajuda da sua família escreva no seu caderno 05 perguntas para fazer a 
Mauricio de Sousa. 
Agora você é o entrevistador. Vamos lá? Chegou a hora de soltar a 
imaginação. Ao retornar as aulas leia e mostre para a sua professora ou seu 
professor. 
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ATIVIDADE 4 – 23 DE JULHO DE 2020 
 

11) A entrevista que você leu nas páginas 1, 2 e 3 aconteceu no dia 
28/04/2017. Há quanto tempo foi realizada essa entrevista? 
a) 2 anos      b) 3 anos   c) 5 anos      d) 7 anos 

 

12) Na entrevista: “O mundo precisa de mais turmas da Mônica”, Mauricio 

de Sousa informa que mais de 10 milhões de pessoas fazem a leitura da 

revista. Responda: 
 

a) Como se escreve o número 10 milhões usando apenas algarismos? 
Assinale com um X a alternativa correta. 
 

(   ) 10.000    (   ) 100.000.000    (   ) 10.000.000    (   ) 1.000 
 
b) Associe o número da resposta acima a sua forma escrita em Língua 
Portuguesa. 
_____________________________________________________________ 

 

c) Quantas ordens e quantas classes tem o número 10 milhões? 
_____________________________________________________________ 
 

d) Quantas dezenas de pessoas fizeram a leitura da revista? 
_____________________________________________________________ 
 
13) Maurício de Souza comenta nessa entrevista que quando seus filhos 
eram pequenos não comiam uma maçã inteira só a metade dela. Agora, 
desenhe uma maçã, pinte a sua metade e escreva a fração que representa a 
parte colorida. 
 

Desenho Fração 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14) No seu caderno desenhe outra maçã, divida em quatro partes iguais, 

pinte três partes e escreva a fração que corresponde a parte não pintada da 
maçã. Ao retornar as aulas mostre para a sua professora ou professor. 
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ATIVIDADE 5 – 24 DE JULHO DE 2020 
 
Boa alimentação significa comer alimentos variados. Uma boa dica é montar 
um prato colorido, composto por alimentos orgânicos como legumes, 
verduras, cereais e frutas na sobremesa. Também necessitamos de 
nutrientes inorgânicos, como os sais minerais da água. Agora, converse com 
sua família ou pesquise na internet e responda as questões abaixo.  
 

15) Preencha o quadro comparativo com os benefícios das frutas e legumes 
citados por Mauricio de Sousa na página 2 do texto. 
 

FRUTAS E LEGUMES BENEFÍCIOS PARA SAÚDE 

Maçã  

Pera  

Kiwi  

Cenoura  

 

Nas questões 16, 17 e 18 marque a alternativa correta: 
 

16) O que podemos dizer sobre os alimentos que ingerimos? 
a) O tomate é orgânico e o leite é inorgânico. 
b) A carne é orgânica e a batata frita é inorgânica. 
c) Os legumes, as verduras, as frutas e os cereais são inorgânicos. 
d) O arroz é orgânico e a água é inorgânica. 
 

17) Quando estamos com saúde, temos disposição para comer, nadar, 
brincar, estudar e realizar muitas atividades.  Como conseguimos a energia 
de que precisamos para realizar essas tarefas? 
a) Os refrigerantes que tomamos.   c) As vacinas que tomamos. 
b) Uma alimentação bem equilibrada.  d) A água que mata a sede. 
 

18) Cuidar da alimentação e ter bons hábitos de higiene são ações 
importantes para manter a saúde. Mas isto não basta! 
Qual a medida necessária para o equilíbrio de uma boa saúde? 
a) Praticar esportes. 
b) Ter poucas horas de sono. 
c) Usar roupas quentes no verão. 
d) Não se importar com a escovação dos dentes após as refeições. 
 

Até a próxima semana! 


