ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 10

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 06 / 07 / 2020
Data de emissão: 06/07 /2020
Data de devolução: 13 / 07 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto do conhecimento: compreensão em leitura e estratégia de leitura
Habilidades: EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03 e EF05LP09
Gênero textual: Receita
Receita é um texto instrucional (explica como fazer algo). Uma receita apresenta duas partes claras,
ingredientes e modo de preparo. As receitas têm sempre uma estrutura parecida.
 Título
 Ingredientes: nessa etapa tem que conter as quantidades específicas de cada ingrediente.
 Modo de preparo: Contendo informações pormenorizadas, etapa a etapa de como fazer.
 Tempo do preparo.
ATIVIDADES
Leia o texto abaixo e responda as perguntas:

1)Esta receita serve para:
a) (

)Orientar o preparo de alimentos

b) (

) Indicar quais remédios um paciente deve tomar

c) (

) Mostrar como se monta um brinquedo

2) Quais são as partes de uma receita:
a) (

) início, meio e fim

b) (

) título, ingredientes , modo e tempo de preparo

c) (

)título,conteúdo e autor

3)Quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita?
________________________________________________________________________________

4) Para que os números são usados em uma receita? O que aconteceria se uma receita não
apresentasse números?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) O que esta receita nos ensina a preparar?
________________________________________________________________________________
6)Qual a quantidade de amendoim indicada na receita?
_____________________________________________________________________________
7) Na sua opinião, esta receita é :
(

) fácil

(

)difícil

8)Esta é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Ensino Religioso

Professora:

Atividade – 10

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 06 / 07 / 2020
Data de emissão: 06/07/2020
Data de devolução: 13 / 07 / 2020
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Objeto do conhecimento: Narrativas religiosas
Habilidades: (EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
Nasci gente
Posso ver as flores, o rosto da mamãe e do papai.
Posso ouvir o que as pessoas dizem.
Posso andar, abraçar, beijar, sentir o frio ou o calor, posso perceber o carinho da família e dos amigos.
Porque sou gente, sou inteligente: posso aprender coisas novas a cada momento, posso criar e descobrir o
mundo.
Porque sou gente, devo respeitar os outros, assim amar e ser amado. Posso fazer o bem. Estou crescendo
para ser mais gente!
O mundo existe e eu existo no mundo.
Sinto a presença de Deus no mundo. Ele fez tudo para nossa alegria.
Deus criou a vida perfeita. Sei que estão estragando o mundo e destruindo a vida.
Sei que o amor está fazendo falta entre as pessoas. Há muito egoísmo e injustiça nessa nossa terra
boa.
Mas eu tenho certeza de que desejo colaborar com Deus para tornar melhor este mundo.
Com a minha presença, o mundo ficará melhor.
Deus me ama. Ele ama a todos de um modo muito especial.
Ele me faz mais gente e me dá coragem para poder cumprir bem minha tarefa aqui no mundo.
Que bom ser gente!
http://aturmada51.blogspot.com.br/p/ensino-religioso.html

1)Qual é a mensagem do texto?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2) Pinte com lápis de cor os valores que precisamos cultivar para sermos gente de verdade:
Persistência

Afeição entre as pessoas

Coragem

Bondade

Insensibilidade

Amor ao próximo

Perdão

Egoísmo

Dignidade

Injustiça

Paz

Desunião entre as pessoas

Maldade

Confiança

Crença

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 10

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 07 / 07/ 2020
Data de emissão: 06/07 /2020
Data de devolução: 13 / 07 / 2020
Unidade temática: Produção de texto (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto do conhecimento: Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação
Habilidades: EF35LP09

A receita culinária está toda embaralhada, vamos organizá-la seguindo a estrutura
adequada ao seu gênero textual, inclusive a ordem que cada tópico segue:
Bolo de fubá
Ingredientes

Escrita Organizada

1.Peneirar os secos numa tigela e reservar.
2.Bater os líquidos no liquidificador e juntar
nos secos peneirados.
3.Colocar em forma de anel, ou outra de
sua preferência, untada e polvilhada com
fubá.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

4.Deixar no forno aproximadamente 30 a
40 minutos.

__________________________________

Modo de preparo:

__________________________________

 3ovos

__________________________________

__________________________________
__________________________________

 1 xícara (chá) de óleo

__________________________________

 1xicara (chá) de leite

__________________________________

 2 xícaras (chá) de açúcar

__________________________________

 1 xícara ( chá) de farinha de trigo

__________________________________
__________________________________

 2 xícaras de fubá

__________________________________

 1 colher (sopa) de fermento em pó

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 9

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 07/ 07 / 2020
Data de emissão: 06/07 /2020
Data de devolução: 13 / 07 / 2020
Unidade temática: Números
Objeto do conhecimento: :Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de
dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas.
Habilidades: (EF05MA07)

Interpretação de gráfico
Veja no gráfico abaixo as vendas de uma loja de material escolar no mês de janeiro.
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Qual o item mais vendido no mês de janeiro?

_________________

Qual o item menos vendido no mês de janeiro?

_________________

c) Se juntarmos as canetas e os apontadores, quantos itens foram vendidos?
R: __________________________________________________________________________
d) Se juntarmos as borrachas e os lápis, quantos itens foram vendidos?
R: _______________________________________________________________________
e) Qual foi a venda total da loja no mês de janeiro?
R: ______________________________________________________________________

Espaço reservado para resolver as operações

Você é um sucesso!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: História

Professora:

Atividade – 9

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 08 / 07/ 2020
Data de emissão: 06/07 /2020
Data de devolução: 13 / 07/ 2020
Unidade temática: Novas formas de organização
Objeto do conhecimento: As formas de organização social e política: a noção de Estado
Habilidades: EF05HI02
Leia o texto e depois responda as questões:
A agricultura possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizar em
aldeias e cidades. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de famílias, que
compunham os clãs, e a reunião de muitos clãs formava grandes tribos, chefiadas por um líder que
detinha o poder político e religioso. Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente
Médio, com Ur, Uruk e Nippur, localizadas na região do Crescente Fértil.
Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais
alimentos que o necessário, gerando um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento
das pessoas que exerciam outras atividades, como sacerdotes e os soldados.
Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de
um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada
grupo da sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada
indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu
da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como a estrutura social e política
mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois.
1- Complete o texto com as palavras destacadas.
SACERDOTES
EXCEDENTE

TRIBOS
SOLDADOS

AGRICULTURA

COMÉRCIO

CLÃS

ALDEIAS

O aumento populacional, a __________________________________ e a criação de
________________
contribuíram
para
a
organização
das
sociedades
em
________________________, que formavam grandes ___________________________. Nas
primeiras cidades, a agricultura produzia _____________________ de alimentos, que era destinado
ao _________________________________ e ao sustento de _____________________________ e
__________________________________ .
2- Assinale os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas.
(

) Saúde (

) População (

) Nomadismo (

) Comércio (

) Poder (

) Agricultura

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ciências

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 08 / 07/ 2020
Unidade Temática: Matéria e energia
Habilidades: ( EF05CI05 )
Data de emissão: 06/07/2020

Professora:

Atividade – 10

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Reciclagem
Data de devolução: 13 / 07 / 2020

Atividades
 Pesquise em livros e na internet o tempo de decomposição dos materiais a seguir.
Material

Tempo de decomposição

AÇO
Alumínio
Cerâmica
Chicletes
Embalagem longa vida
Esponjas
Isopor
Louças
Luvas de borracha
Metais ( componentes de equipamentos)
Papel e papelão
Plásticos ( embalagens , equipamentos )
Sacos e sacolas plásticas
vidros



Pense por que jogamos fora algumas coisas e outras não. É possível reutilizar os materiais
dos quais normalmente nos desfazemos? Justifique.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________--

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 10

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 09 / 07 / 2020
Turma: 5º Unidade Temática: Números
Objeto do conhecimento: Problemas: multiplicação e divisão de
números racionais cuja representação decimal é finita por números naturais

Habilidades: (EF05MA33)
Data de emissão: 06/07 /2020

Data de devolução: 13 / 07 / 2020

1- Leia a situação e complete:
Bete e Ian colheram 49 jabuticabas e dividiram igualmente entre eles.

Cálculos

a) Cada um ficou com ________ jabuticabas.

f) Esta divisão exata? ___________

b) O dividendo é ________.

g) Por quê? ___________________

c) O divisor é ________.

______________________________

d) O quociente é ________.

______________________________

e) O resto é ________.

2 ) Calcule as divisões.
a ) 26 2

b ) 93 3

c ) 124

4

d ) 125

5

e ) 278

6

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 09 / 07/ 2020
Unidade Temática: O mundo em que vivemos
culturais e desigualdades sociais
Data de emissão: 06 /07/2020

Professora:

Atividade – 10

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Diferenças étnicoHabilidades: ( EF05GE02)
Data de devolução: 13 / 07 / 2020

As representações da Terra
Vimos que a Terra possui forma arredondada, esférica, e apresenta um pequeno achatamento nos
polos. Os polos são os extremos norte e sul do nosso planeta.
Para representar a forma e os elementos da superfície terrestre, os cartógrafos criaram o globo
terrestre e os planisférios.
O globo terrestre é uma representação em miniatura do planeta
Terra. O globo é a forma mais aproximada de representar o planeta
Terra . Nele, os continentes, as ilhas, os oceanos, os rios e os
países mantêm, proporcionalmente, seus devidos contornos e
dimensões.

Os planisférios são mapas que nos permitem
visualizar todos os continentes e oceanos da
superfície terrestre de uma vez só. Nos
planisférios, as áreas dos continentes e oceanos
não conservam as proporções entre si. Por isso,
algumas áreas podem parecer maiores do que
outras, quando, na realidade são menores.

Atualmente, existem mapas muitos sofisticadas que são elaboradas com informações obtidas por meio de
imagens de satélites. As imagens de satélites são captadas por satélites artificiais que giram em torno do
nosso planeta. Eles possuem equipamentos especiais que registram, com precisão, as características da
superfície da Terra, como o relevo, os rios, as florestas, as cidades e as lavouras.
Veja a seguir um planisfério elaborado a partir de imagens de satélite.

Atividades
1 ) O planeta Terra pode ser representado de várias formas. Qual delas está apresentada na
imagem a seguir?

a) (

) Imagem de satélite.

b) (

) Fotografia aérea.

c) (

) Planisfério.

d) (

) Globo terrestre

2) Complete as frases com as palavras do quadro.
oceanos

satélites artificiais

espaço

Os ____________________________ são equipamentos produzidos pelos seres humanos
e são lançados no ________________. As imagens obtidas por esses equipamentos permitem
a observação das diferentes áreas do planeta, como os continentes e os _______________ .

3 ) Complete a cruzadinha com os tipos de representação da Terra.
a) Representação do planeta Terra que mais se aproxima do real.
b) Equipamento construído pelo ser humano que envia imagens da Terra do espaço.
c) Fotografias tiradas do planeta Terra de um avião ou drone.
d) Representa os continentes, oceanos e linhas imaginárias da Terra.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Artes

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 10 / 07 / 2020
Data de emissão: 06/ 07 /2020
Unidade temática: artes visuais
Objeto do conhecimento: Processos de Criação
Habilidades: (EF15AR01)

Professora:

Atividade – 9

Turma:
Data de devolução: 13 / 07/ 2020

Fique à vontade e use sua criatividade! Se necessário poderá fazer em outra folha de ofício
e anexar a esta.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Componente Curricular – Educação Física
Aluno(a) :

5º ano

9ª Atividade

Professor: Eustáquio
Data de emissão: 07/07/2020

Data para devolução: 14/07/2020

Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: Dança urbana
Habilidade: EF67EF13

Origem da festa junina
A típica festa junina celebrada no Brasil é comemorada no mês de junho, com a influência do catolicismo
tem a finalidade de homenagear os três santos, são eles: o Santo Antônio, São João e São Pedro. Neste
mês, as festa que ganhou um grande caráter rural, seguem alguns costumes como a quadrilha, que é uma
dança caipira típica das festas juninas. Sabemos que a quadrilha tem origem francesa e foi introduzida no
Brasil na época da vinda da Família Real Portuguesa, no início do século XIX. Além disso, faz parte também
das festas juninas, com destaque fundamental, o cenário com bandeirolas coloridas, os trajes típicos do
interior e as músicas de tradições sertanejas, forrós, baiões e os xaxados.
As Comidas e bebidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas de hoje são uma mistura de partes da
cultura africana, européia e indígena. E por se tornarem festas de caráter rural, as comidas típicas feitas à
base de alimentos da região no interior, também são elementos importantes. É o caso dos pratos compostos
à base de amendoim, como paçoca e pé de moleque, ou à base de milho, como pamonha, canjica, bolo de
milho, angu etc.
Além disso, temos também as tradicionais e divertidas brincadeiras de festas juninas, como por exemplo: A
pescaria, corrida de saco ou corrida do Saci-Pererê, pau de sebo, derrubando latas, correio elegante e a
corrida do ovo na colher. São brincadeiras muito divertidas e que envolve toda a comunidade, escola e a
família, fazendo do mês de junho o mês mais esperado, depois do carnaval, a festa junina é uma grande festa
tradicional comemorada no Brasil.

Saiba mais em:
Brasil escola - https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm
Sua pesquisa- https://www.suapesquisa.com/musicacultura/brincadeiras_festa_junina.htm
Vita Clínica-https://vitaclinica.com.br/blog-da-vita/brincadeiras-juninas-estimulam-desenvolvimento-eaprendizagem/

1) Sobre as brincadeiras na festa junina, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso de acordo
com o texto acima.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Tem pescaria e carro de batida.
) Tem pescaria e pau de sebo.
) Tem pau de sebo e natação.
) Tem pescaria e jogo de futebol.
) Tem pau de sebo e salto a fogueira.
) Tem jogo de argola e pescaria.
) Tem jogo de futebol e natação.
) Tem jogo da argola e salto a fogueira.
) Tem pescaria e salto a fogueira.
) Nenhuma das brincadeiras acima tem na festa junina.

Quais são as músicas típicas da festa junina?

2) Quais são os trajes típicos da festa junina?

3) Quais das brincadeiras da festa junina você já brincou? E qual você mais gosta?

4)

Quais são os santos homenageados na festa junina?

