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Atividade referente ao dia: 27 / 07 / 2020
Data de emissão: 27/07 /2020
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Você sabe o que é literatura de Cordel?
Literatura de cordel é o nome dado ao tipo de poesia popular onde seus versos são compostos por rimas, que
retrata o cotidiano do povo nordestino, seus problemas, suas lendas e histórias. Tem a finalidade de informar,
ao mesmo tempo em que diverte os leitores.
A literatura de cordel é uma tradição literária regional, sendo considerada um gênero textual geralmente feito
em versos.
Os Cordéis apresentam histórias contadas em rimas, utilizam um vocabulário simples e alguns são ilustrados
(xilogravuras). Seu nome deriva dos folhetos contendo poemas populares, os quais são expostos para venda
pendurados em cordas cordéis.
Glossário: Xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira
como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel
ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um
carimbo.

Leia o texto abaixo e responda as perguntas:

Dia dos Avós – 26 de julho
Na casa da minha vó
Abdias Campos
Na casa da minha vó
Muita coisa boa há
Muitos primos, muitos tios
Muita comida que dá
Pra alimentar todo mundo
Que vive passando lá

Vovó não briga com a gente
Com as nossas brincadeiras
Vou pro quintal tomar banho
Saio empurrando as cadeiras
Brinco com tudo que posso
Até com suas torneiras

E por falar em comida
A de lá sempre é melhor
Docinhos, bolos e tortas
Só na casa da vovó
Já tô com água na boca
Com cheirinho do bobó!

Ela ri, achando graça
Com qualquer coisa que eu digo
Mesmo que eu faça uma trela
Nunca me põe de castigo
Toda vez que eu vou pra lá
Ela fica mais comigo

Quando a minha mãe viaja
Antes pergunta pra mim:
- Onde você que ficar?
E eu lhe respondo assim:
- Lá na casa da vovó...
Vai mamãe, diga que sim!

Minha vó também me conta
As histórias engraçadas
De toda a nossa família
E de algumas trapalhadas
Dela quando era criança
E eu dou muitas risadas

E para se livrar dele
Vovó pulou na calçada
Mas meteu o pé na corda
Foi quem ficou amarrada

Me conta que um dia estava
No pomar da sua avó
Pegou uma corda e deu
Nessa corda um grande nó
Para prender seu cachorro
Que se chamava Totó

Histórias de minha mãe
Dos meus tios, meu avô
De quando mamãe nasceu

Ela fez uma armadilha
Pendurou numa mangueira
Esta corda com um laço
Como se fosse a coleira
Que era pra prender Totó
Era essa a brincadeira

Isso ela já me contou
É como assistir a um filme
De tudo que se passou
(...)
São histórias das vovós de todos nós.
O restante da história só lendo o cordel inteiro.

Só que quando ela o chamou
Ele veio em disparada

1) O texto lido pertence ao gênero textual Cordel. Assinale a alternativa que apresenta características desse
tipo de texto.
(A) Narrativa curta, organizada em parágrafos.
(B) História contada em rimas, que utiliza vocábulos simples.
(C) Texto de caráter explicativo, que utiliza uma linguagem formal.
(D) Narrativa curta, que apresenta animais como personagem e transmite um ensinamento.
2) Qual é o título do texto?
R ______________________________________________________________________________________
3) Sobre qual membro familiar o texto está se referindo?
R: _____________________________________________________________________________________
4) Retire do texto as comidas que só tem na casa da vovó, de acordo com o autor.
R: _____________________________________________________________________________________
5) Observe a estrofe retirada do texto.
“Minha vó também me conta
As histórias engraçadas
De toda a nossa família
E de algumas trapalhadas
Dela quando era criança
E eu dou muitas risadas”
a) Pinte duas palavras que constituem rimas na estrofe e copie-as abaixo.
R: _____________________________________________________________________________________
6)Escreva quatro versos para completar a estrofe retirada do cordel. Capriche na criatividade!
Minha vó também me conta
As histórias engraçadas
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Acredito no seu potencial !!!
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O HOMEM TEMPLO SAGRADO
Nós, seres humanos, somos templos sagrados, pois somos filhos de Deus e Ele mora dentro de cada um de
nós de diferentes maneiras. Quando semeamos o bem e o amor, valorizando cada pessoa e respeitando
suas opiniões, estamos agindo como “Filhos de Deus”.
A Ecologia da Orelha
Emerli Schlógl
Puxa ecologia da orelha?
O que é isto? Seria tudo aquilo que nasce, cresce e morre em nossas orelhas? De certa forma sim, desde
que não pensemos em coisas materiais e palpáveis.
Nossas orelhas recebem muitas vozes, acolhem muitos pensamentos, ouvem muitas confissões,
segredos...
As palavras vêm voando pelo ar como anjos e penetram em nossas orelhas rumo ao nosso cérebro e
coração.
Se as palavras são vistas pelos poetas como se fossem anjos, elas deveriam ser bastante construtivas,
animadoras, cheias de vida, como os anjos bons que muitos acreditam que cuidam da vida das pessoas, e
até mesmo de animais, da relva...
Existe um poema judaico que diz que toda relva tem um anjo bom que sussurra para ela: “Cresce, cresce!”
Quando dizemos palavras que entusiasmam, que valorizam o outro, estamos fazendo a ecologia da
orelha, dizendo coisas que trarão paz, harmonia e felicidade para as pessoas em nossa volta.
Quando fazemos o repasse da fofoca: “Sabe o que o fulano falou de você?”
Ele disse que... E aí vem um monte de coisa ruim, que deprecia e desanima, fazendo a poluição da orelha,
cabeça e coração de nosso amigo.
Ecologia da orelha é passar para frente só o que for bom, o que trouxer exuberância e alegrias para os
outros, aquilo que lhes estimule o amor, a autoconfiança e deixar de lado tudo aquilo que trará tristeza,
sentimentos de inferioridade e raiva.
Como esta ecologia revolucionária poderá acontecer entre pessoas de diferentes religiões?
Quem sabe se as nossas palavras para as diferentes pessoas forem de valorização e aceitação de suas
crenças, buscando saber das ações boas que sua tradição religiosa pratica e acolhendo morosamente cada
um em sua própria religião e se nosso colega não tem religião possa também ser valorizado em sua
convicção, estaremos fazendo a ecologia da orelha.

Faça uma lista de palavras ou expressões que podem entusiasmar as pessoas fazendo-as se
sentirem mais valorizadas, respeitadas e com mais vontade de fazer o bem a todos:
__________________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
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26 DE JULHO – DIA DOS AVÓS
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Hábitos e culturas: objetos da cultura material
As ações necessárias na vida cotidiana geram métodos próprios e novas técnicas que são criadas para
lidar com os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo do tempo. Assim , as formas das construções
arquitetônicas ou dos utensílios empregados em usos diversos, como cultivar alimentos, cozinhar ou se
locomover, guardam as marcas de necessidades comuns e dos hábitos mais corriqueiros das populações.
As marcas das necessidades comuns que geram avanços são vistas, por exemplo, na cultura do povo
fenício, que atingiu um grau muito alto de aprimoramento técnico na antiguidade. A Fenícia se situava em
uma estreita faixa litorânea próxima ao mar Mediterrâneo, onde se localizam o Líbano e parte da Síria. Esse
povo se dedicava ao comércio , especialmente o comércio
marítimo, navegando em embarcações chamadas galés,
impulsionadas pelo usos de velas e remos.Na região em que
estavam instalados, próximos ao mar dedicar –se á navegação era
fundamental, e eles souberam aproveitar os recursos naturais das
áreas montanhosas próximas para obter madeira para a construção
de embarcações.É possível considerar que as galés são parte da
cultura material dos fenícios , pois elas comportam uma tecnologia
particular desenvolvida por eles e que sustentou seu
desenvolvimento econômico.
________________________________________________________________________________________
1)Dê um exemplo citado no texto de um objeto que pode ser considerado um legado cultural de um povo na
Antiguidade.
R:_______________________________________________________________________________________
2)Observe as imagens a seguir e responda :

a)De que são feitos os objetos retratados nas fotografias?
I:________________________________________________________________________________________
II:_______________________________________________________________________________________
III:_______________________________________________________________________________________
b) Esses objetos têm semelhanças com os que usamos no cotidiano hoje? Por quê?

R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

.
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DIVISÃO POR DOIS ALGARISMOS
Nas nossas aulas aprendemos a efetuar a divisão.
Os termos da divisão são:
DIVIDENDO, DIVISOR, QUOCIENTE E RESTO.
Hoje vamos aprender a DIVIDIR utilizando dois
algarismos no divisor. Você pode realizar esse tipo
de operação de dois jeitos:
- Fazendo a tabuada do valor apresentado no
divisor e realizando a operação normalmente ou
por estimativa.

Vamos ver o passo a passo para entender direitinho como fazer essa conta

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.
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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
nos mapas e nos globos terrestres para localizar os lugares. Por isso, são chamadas linhas
imaginárias.

Os meridianos
Os meridianos são linhas imaginarias traçadas de um polo a outro nas representações da superfície
terrestre.
O meridiano de Greenwich é o principal meridiano terrestre. Ele divide a Terra em duas partes
iguais, chamadas hemisfério Ocidental e hemisfério Oriental.

Hemisfério
Oriental:
compreende a
porção da Terra
superfície da
localizada a leste
do Meridiano de
Greenwich

Hemisfério
Ocidental: abrange
a porção da
superfície da Terra
localizada a oeste
do Meridiano de
Greenwich.

Meridiano de Greenwich
É o único meridiano que recebe nome especial. Esse meridiano passa pela antiga sede do
Observatório Real de Greenwich, localizado nos arredores da cidade de Londres, na Inglaterra.
No pátio desse observatório existe uma linha traçada no chão, que indica a divisão exata entre os
hemisférios Oriental e Ocidental da Terra. Pessoas que visitam esse lugar costumam ficar sobre essa
linha pisando nos dois hemisférios ao mesmo tempo.

Atividades

 O planisfério abaixo representa a superfície terrestre, dividida em hemisfério Ocidental e
hemisfério Oriental pelo Meridiano de Greenwich. Observe-o.

1 ) Observando o mapa, responda:
a ) Em qual dos hemisférios representados no mapa o território brasileiro está localizado ?
R: ________________________________________________________________________
b ) Qual das cidades mostradas no mapa está mais próxima do Meridiano de Greenwich?
R: ________________________________________________________________________
2 ) Pinte com cores diferentes , o hemisfério
Leste e o hemisfério Oeste. Depois complete a
legenda.

3 ) Marque( OR ) para as cidades localizadas
no hemisfério Oriental e( OC ) para cidades
localizadas no hemisfério Ocidental.
(

) Nova York

(

) Jacarta

(

) Tóquio

(

) Cidade do México

(

) Beirute

(

) Buenos Aires

(

) Madri

(

) Dacar

(

) Maputo

4 ) Complete
a) Os..................................... são linhas
imaginárias traçadas de um polo a outro .

b) O meridiano inicial, ou meridiano de
Greenwich passa nas proximidades da cidade
de Londres na.......................................... .
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Propriedades físicas dos materiais
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.
 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.
 Elasticidade: os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a
força causadora da deformação para de atuar.
 Magnetismo: os materiais que são atraídos por um imã são chamados de materiais
magnéticos.
 Condutibilidade térmica: indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou
seja, calor.
 Dureza: quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície.
 Condutibilidade elétrica: indica a facilidade com que um material conduz a energia elétrica.

Atividades
1 ) Helena estava preparando uma sopa, ao mexê-la deixou a colher de alumínio dentro da panela.
Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando.
a) Por que a colher estava quente?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
b) A colher ter esquentando enquanto foi deixada dentro
da panela demonstra que ela apresenta:
( ) Boa condutibilidade térmica.
( ) Baixa condutibilidade térmica.
( ) Ineficiência térmica.
( ) Boa condutibilidade elétrica.

2 ) Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira:
( 1 ) Densidade

(

( 2 ) Dureza
( 3 ) Elasticidade

) É a resistência que a superfície de um corpo possui ao ser riscada.
(

(

) Retorno ao volume inicial após cessar a força de compreensão.
) é a concentração de massa em um determinado volume, ou seja, e a
quantidade de massa (matéria) que cabe dentro de um volume (espaço).

3 ) Leia.
Para se desenhar sobre uma madeira é necessário o uso de um instrumento quente. A pirografia é a
arte de decorar madeira ou outros materiais com marcas de queimadura resultantes da aplicação
controlada de um objeto aquecido. Para se desenhar em um papel basta a utilização de lápis de
escrever com grafite ou lápis de cor.

Analisando os modos de desenhar sobre a madeira e sobre o papel podemos afirmar que:
(

) O papel apresenta maior dureza que a madeira.

(

) A madeira apresenta maior dureza que o papel.

(

) O papel apresenta a mesma dureza que a madeira.

(

) A madeira apresenta menor dureza que o papel.

4 ) Leia.
Valter está fazendo uma reforma em sua casa e necessita comprar alguns cabos elétricos.
Pesquisando em sites de venda ele encontrou o seguinte produto:

a) Qual material é utilizado para conduzir a eletricidade nesse produto?_____________________
b) Por que o cobre é utilizado em cabos elétricos?______________________________________
______________________________________________________________________________
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Agora é sua vez! Inspire-se nas idéias de Marta Altés e produza os seus desenhos com restos de lápis.

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

5º ano

13ª Atividade

Professor: Eustáquio

Data de emissão: 27/07/2020

Data para devolução: 03/08/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes e técnicas combinatórias

Habilidade: EF67EF06

Futsal e suas posições em quadra
O futsal está entre os jogos mais populares no Brasil, por isso é uns dos esportes mais trabalhados
nas escolas. Apesar da semelhança, algumas regras diferem o futsal do futebol de salão.
O futsal teve seu inicio em aproximadamente 1940, e uma partida dura aproximadamente uns 40
minutos e tem sua categoria dividida por idade. No futsal cada time tem cinco jogadores, é um jogo disputado
em quadra, sendo também um jogo coletivo.
São varias as regras do futsal, e dentre elas estão o posicionamento onde os jogadores acumulam
várias funções, jogam, na maioria das vezes sem posição fixa. Existem 4 posições no futsal: goleiro, fixo, ala e
pivô.
O posicionamento de uma equipe de futsal segue o seguinte esquema:
Goleiro: defende a bola com as mãos e os pés. As últimas regras lhe dão a possibilidade de lançar a bola
com as mãos diretamente para o outro lado da quadra. O goleiro de futsal deve possuir também as mesmas
qualidades dos demais jogadores de linha.
Fixo: É o jogador de defesa. Este jogador deverá também orientar os colegas durante a marcação.
Ala: Normalmente trabalham nas laterais da quadra, criando jogadas de ataque e conduzindo a bola até o gol
adversário.
Pivô: Movimenta-se no ataque e organiza as jogadas.
Principais características do futsal é que é um jogo dinâmico e exige uma maior velocidade.

1) De acordo com as posições no jogo de futsal, posicione na figura abaixo os jogadores
corretamente.
Ala direita, Ala esquerda, Pivô, Fixo e Goleiro.

