ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português e Ensino Religioso Professora:

Atividade – 12

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 20 / 07 / 2020
Data de emissão: 20/07 /2020
Data de devolução: 27 / 07 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma) /Crenças religiosas e filosofias de vida
Objeto do conhecimento: compreensão em leitura e estratégia de leitura/Narrativas religiosas
Habilidades: EF35LP03, EF35LP21, EF15LP02, EF15LP03 / EF05ER03
Atividade interdisciplinar de Português e Ensino Religioso
Leia o texto abaixo e responda as perguntas:

Música: Canção da América-Milton Nascimento
Amigo é coisa pra se guardar
Debaixo de sete chaves
Dentro do coração
Assim falava a canção que na América ouvi
Mas quem cantava chorou
Ao ver o seu amigo partir
Mas quem ficou no pensamento voou
Com seu canto que o outro lembrou
E quem voou, no pensamento ficou
Com a lembrança que o outro cantou.
Amigo é coisa para se guardar
No lado esquerdo do peito
Mesmo que o tempo e a distância digam "não"

Mesmo esquecendo a canção
O que importa é ouvir
A voz que vem do coração
Pois seja o que vier (seja o que vier)
Venha o que vier (venha o que vier)
Qualquer dia, amigo, eu volto
A te encontrar
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar
Seja o que vier (seja o que vier)
Venha o que vier (venha o que vier)
Qualquer dia, amigo, eu volto
A te encontrar
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.

1) O assunto principal da música é:
a) A força de uma amizade.
b) Uma amizade que teve fim.
c) Uma nova amizade que foi construída.
d) Dois amigos distantes que sentem a falta um do outro.

2) Qual é o significado da expressão grifada “ Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete
chaves”?
a) Escondido
b) Preso
c) Esquecido
d) Protegido
3) “Há um amigo que se apega mais do que irmão” Prov.18:24.
*Com base no texto citado acima, marque a opção correta referente a uma verdadeira amizade:
a) Na amizade deve haver falsidade, desonestidade, desrespeito...
b) Um verdadeiro amigo expõe as falhas de seus amigos para outras pessoas.
c) Para preservar uma verdadeira amizade é preciso haver dedicação, compreensão, respeito,
lealdade e amor.
d) A amizade não é uma conquista, é muito fácil ser amigo de alguém.
4) Se um amigo(a) me ofender e eu precisar falar com ele, posso começar dizendo...
a) Nossa amizade parou por aqui.
b) Amigos são assim mesmo, estúpidos.
c) Vamos resolver esse mal entendido. Eu também já ofendi um amigo (a) e ele (a) me perdoou.
Afinal não somos perfeitos.
d) Não quero você perto de mim nunca mais.
5) Vamos relembrar o que é um acróstico.Veja o exemplo abaixo:
Acróstico = É uma criação poética na qual o conjunto das letras iniciais (e por vezes as mediais ou
finais) dos versos compõe verticalmente uma palavra ou frase.

Agora, escolha o nome de seu melhor amigo (a) para escrever o seu acróstico.

“Quando você acha um amigo de verdade, acha um tesouro”

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Atividade – 12

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 21 / 07/ 2020
Professora:
Data de emissão: 20/07 /2020
Data de devolução: 27 / 07 / 2020
Unidade temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto do conhecimento: Construção do sistema alfabético e da ortografia
Habilidades: EF05LP01,EF04LP07, EF35LP03
1)Complete com os artigos definidos :

_____ mamãe
_____ noites
_____ carros
_____ pessoas
_____ rede

_____ viagem
_____ livros
_____ bolsas
_____ montanhas
_____reis

2)Circule os artigos das frases e escreva ao lado se são definidos ou indefinidos:
a) A festa da escola foi ontem._________________________________________________
b) Comprei uns cadernos na papelaria.___________________________________________
c) O cantor é afinado.________________________________________________________
d) O jardim tem umas flores.___________________________________________________
e) Comprei um picolé de abacate.______________________________________________
f) Uma linda borboleta amarela pousou numa flor.___________________________________
g) O aluno foi solidário e doou uns livros.__________________________________________
3) Complete o texto abaixo com artigos definidos ou indefinidos

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Atividade – 12

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 21/ 07 / 2020
Professora:
Data de emissão: 20/07 /2020
Data de devolução: 27/ 07 / 2020
Unidade temática: Números
Objeto do conhecimento: Problemas: multiplicação e divisão de números racionais cuja representação decimal é
finita por números naturais
Habilidades: (EF05MA08)

1) Resolva os problemas:( Não se esqueça da operação e resposta)
a) Clarice efetuou a divisão 64: 3 e Beatriz fez 56:5. Qual delas obteve o menor quociente?

R:______________________________________________________________________________
b) A diretora de uma escola irá dividir 490 livros e 14 prateleiras. Quantos livros irá colocar em cada
prateleira?

R:_____________________________________________________________________________
c) Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 420 pessoas em 6 grupos. Quantas pessoas
ficarão em cada grupo?

R:______________________________________________________________________________
d) Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 livros. A livraria tem que enviar esta encomenda
pelo correio, porém cada caixa comporta apenas 9 livros. Quantas caixas serão necessárias para
enviar todos os livros?

R:______________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: História

Atividade – 12

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 22/ 07/ 2020
Professora:
Data de emissão: 20/07 /2020
Data de devolução: 27/ 07/ 2020
Unidade temática: Registros da história: linguagens e culturas
Objeto do conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas
Habilidades: EF05HI01
Leia o texto e depois responda as questões:
Registros de memória: cultura material:
Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida
cotidiana de vários povos. Objetos variados, como itens de vestuários e enfeites, recipientes de uso
cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caça ou festivos podem
fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória
de um povo.
Dá-se o nome de cultura material ao conjunto de objetos que dão significados às vidas das
pessoas em diferentes momentos da historia, conferindo-lhes identidade.
Elementos simbólicos também fazem parte dos
objetos que são legados pelos povos. Vejamos um
exemplo: na cultura material dos antigos egípcios existem
muitas representações de gatos porque esses animais
eram considerados sagrados, tendo alguns até sido
mumificados. Considerado uma divindade, o gato
representava a fertilidade. A representação do gato como
um símbolo religioso pode ser explicada como uma
referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana
dos egípcios .Os elementos simbólicos também podem se
relacionar com a vida concreta , ou seja com as práticas
do dia a dia das pessoas.
Glossário:
*Mumificar: processo empregado pelos egípcios na Antiguidade para preservar os corpos após a
morte.
1) Explique o que é cultura material.Dê exemplos.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2)Porque o gato era considerado uma divindade?
________________________________________________________________________________
3)Pesquise o siginificado da palavra “legado”.
_______________________________________________________________________________________

.
ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ciências

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 22 / 07/ 2020
Unidade Temática :Matéria e energia
Habilidades: ( EF05CI01 )
Data de emissão: 20 /07/2020

Professora:

Atividade – 12

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Propriedade físicas dos materiais
Data de devolução: 27 / 07 / 2020

Propriedades físicas dos materiais
Os materiais usados atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando estão disponíveis na
natureza, são chamados de materiais naturais. Os seres humanos são capazes de produzir recursos
que não encontrados na natureza: são os materiais artificiais, como plásticos.
Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades
físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir
qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos
produzir.
Veja a seguir algumas propriedades físicas dos materiais.
Densidade: característica que relaciona a
massa de um objeto feito de determinado
material com o volume que ele ocupa. É uma
propriedade específica de determinados
materiais e pode ser usada para identificá-los.
A mesma massa de ferro ocupa menor volume
que a de algodão. Assim, podemos dizer que o
ferre é o mais denso que o algodão. Os objetos
que flutuam na água são menos densos que
esse líquido. Aqueles que ficam no meio da
coluna d’água têm mesma densidade e aqueles
que afundam são mais densos que a água.
Resistência ou tenacidade: um objeto feito de
material resistente é mais difícil de ser
quebrado quando submetido a um impacto,
como uma queda ou uma martelada. O aço é
um material resistente e, por isso, é usado
como parte da estrutura das construções. Ao
se produzir um produto é necessário analisar
se a resistência daquele material é satisfatória
para nossa necessidade.
Elasticidade: os materiais elásticos podem ser
deformados e voltar à forma original quando a
força causadora da deformação para de atuar.
A borracha é um material que apresenta uma
elasticidade evidente, pois, ao puxá-la ela
estica e ao soltá-la ela volta à forma original.

Magnetismo: os materiais que são atraídos
por um imã são chamados de materiais
magnéticos. Os imãs são objetos feitos de
material magnético que atraem alguns tipos de
metal, como o ferro ou ligas metálicas.

Condutibilidade térmica: indica a capacidade
dos materiais de conduzir energia térmica, ou
seja, calor. Os materiais que não conduzem
bem a energia térmica são chamados de
isolantes térmicos. O alumínio é um bom
condutor térmico, por isso é muito usado na
fabricação de panelas, permitindo que a
energia térmica do fogo passe de forma
eficiente para o alimento.

Dureza: quanto maior é a dureza de um
material, mais difícil é riscar sua superfície. O
grafite é um material mole que pode ser usado
para escrever.

Condutibilidade elétrica: indica a facilidade
com que um material conduz a energia elétrica.
De forma geral, os materiais metálicos são
bons condutores elétricos. Alguns materiais
não permitem a passagem da corrente elétrica
e são chamados de isolantes. O cobre é um
bom condutor elétrico e, por isso, é muito
usado para encapar os fios é um material
isolante, que permite o manuseio desses fios
com segurança.

Atividades
1 ) O que são materiais naturais? Cite 3 exemplos.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2 ) O que são materiais artificiais? Cite 3 exemplos.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) O que são propriedades físicas dos materiais?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Leia.“Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel a bola foi parar no
rio próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água até que o pai de Caio foi buscá-la.”
Diante dessa situação marque a frase correta.
( ) A bola é mais densa que está água.
( ) A água é tão densa quanto à bola.

( ) A bola é menos densa que essa água.
( ) A bola e a água não possuem densidade

5. Leia a situação.
Na história Os três porquinhos, o primeiro porquinho construiu sua casa de palha, o segundo
porquinho construiu sua casa de madeira, o terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos.
a ) Qual casa apresenta maior resistência aos impactos?
R: _____________________________________________________________________________
b) Qual casa apresenta menor resistência aos impactos?
R: _____________________________________________________________________________
c) O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade dela? Por
quê?R:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Quais materiais você considera os mais adequados para a construção de uma casa com boa
durabilidade?R:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Para se exercitar em casa Mariana comprou uma pequena cama elástica, chamada de jump. Ela
pode pular sobre a cama elástica e realizar diversos exercícios. Veja:
O material sobre o qual Mariana pula apresenta como característica principal:
( ) Dureza.

( ) Elasticidade.

( ) Densidade.

( ) Magnetismo

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 12

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 23 / 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: ( EF05MA08 )
Data de emissão: 20 /07/2020
Data de devolução: 27 / 07 / 2020

Atividades de Matemática
1 ) Observe o modelo e efetue as divisões:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia

Professora:

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 23 / 07/ 2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais

Data de emissão: 20 /07/2020

Atividade – 12

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Diferenças étnicoHabilidades: (EF05GE02 )
Data de devolução: 27 / 07 / 2020

Orientação e localização por meio dos paralelos e dos meridianos
Para facilitar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra, foram criadas linhas que
recebem o nome de paralelos e meridianos. Essas linhas não existem na realidade, elas aparecem
representadas nos mapas e nos globos terrestres para localizar os lugares. Por isso, são chamadas
linhas imaginárias.

Os paralelos
Os paralelos são linhas imaginárias traçadas em sentido leste-oeste nas representações da
superfície terrestre. Os principais paralelos são.




Linha do Equador, que divide a Terra em duas partes iguais, ou seja, dois hemisférios: o
hemisfério Norte e o hemisfério Sul.
Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, localizados ao norte da Linha do Equador.
Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, localizados ao sul da Linha do Equador.

Atividades
O planisfério abaixo representa a superfície terrestre, dividida em hemisfério Norte e hemisfério Sul
pela Linha do Equador.

1) Pinte o hemisfério Norte de laranja e o hemisfério Sul de amarelo .Depois pinte a legenda de
acordo com as cores
2) Observe o mapa, responda ás questões a seguir.
a) Em que hemisfério encontra-se a maior parte do território brasileiro?
R:___________________________________________________________________________
b) Quais são os principais paralelos que passam pelo território brasileiro?
R: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3 ) Qual das cidades mostradas no mapa está mais próxima da Linha do Equador?
R:____________________________________________________________________________

4) Marque ( S ) para as cidades localizadas no hemisfério Sul e ( N ) para as cidades localizadas no
hemisfério Norte. Para isso, observe o mapa acima.
(

) Brasília

(

) Montevidéu

(

) Cidade do Cabo

(

) Nova Délhi

(

) Berlim

(

) Ottawa

(

) Canberra

(

) Cairo

(

) Nairóbi

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Arte

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 24 / 07 / 2020
Data de emissão: 20/07 /2020
Unidade temática: artes visuais
Habilidades: (EF15AR04)

Atividade – 12

Turma:
Professora:

Data de devolução: 27 / 07/ 2020
Objeto do conhecimento: Processos de Criação

2) Siga as linhas do quadro 2 e descubra um sentimento importante na amizade.

Resposta:__________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular – Educação Física
Aluno (a) :
12ª Atividade

5º ano
Professor: Eustáquio

Data de emissão: 21/07/2020
Unidade Temática: Dança

Data para devolução: 28/07/2020

Objeto de Conhecimento: Dança urbana

Habilidade: EF67EF13

Relação da festa junina com a atividade física
A tradicional festa brasileira, comemorada em junho, além dos trajes coloridos, comidas típicas
e saborosas, das brincadeiras e muita diversão, pode dizer que a festa junina tem forte relação com a
educação física, pois a tradicional dança da quadrilha auxilia e muito na perda de peso.
A dança é uma das melhores opções para se divertir aliviar o estresse, e eliminar alguns
quilinhos, que segundo pesquisa, a dança pode eliminar mais de 200 calorias. Uma hora de dança de
quadrilha ou forró podem queimar de 250 até 600 calorias, dependendo da intensidade. Mas além dos
benefícios físicos, dançar em festas juninas ajuda a vencer a timidez, a se socializar e relaxa a
mente. É valida como atividade física porque é coordenada, organizada e fortalece os músculos.
Também interfere nas áreas de comportamento, improviso e expressão individual e social.
Como é um ritmo bem acelerado, dançar forró ajudar a perder calorias, além de fortalecer os
músculos das pernas, o abdômen e os glúteos. Todos esses benefícios podem ser adquiridos através
da dança, então quando for a uma festa, divirta-se e dance, pois a dança faz bem para o corpo e a
mente.

1) Ligue corretamente.

2) Responda.

Chapéu

a) Quais os benefícios da dança para o nosso
corpo?

Pipoca
Fogueira
Bandeirinha

b) A dança pode ser considerada uma atividade
física?

Comida típica

c) De acordo com o texto, a dança pode auxiliar
na perda de peso? Explique.

