ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Atividade – 9

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 29 / 06 / 2020
Professora:
Data de emissão: 29/06 /2020
Data de devolução: 06 / 07 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto do conhecimento: Compreensão em leitura e estratégia de leitura
Habilidades: EF05LP10, EF15LP03 e EF35LP12
1-Leia o texto abaixo para responder as questões:

A quadrilha
A quadrilha teve origem na Inglaterra, entre os séculos XII e XIV, mas foi quando a França
começou a dançar que ela se tornou mesmo popular.
Note que a quadrilha lembra as danças de salão francesas! Ela fez tanto sucesso, que se
espalhou pela Europa.
A quadrilha chegou ao Brasil no século XIX, com a vinda da Corte Real Portuguesa e
rapidamente caiu nas graças de nosso povo, que já era muito animado e festeiro. Trata-se de
uma dança coletiva bailada em pares, e que possui uma coreografia específica baseada em
passos tradicionais.
Aqui no Brasil, ela foi associada aos moradores da roça, pessoas simples e com costumes
pitorescos.
As marcações da dança são uma mistura do “francês” e do “sertanejês”. Utiliza expressões
como “balancê”, que significa dançar balançando e “anarriê”, que quer dizer de volta aos seus
lugares.
A roupa da quadrilha junina tradicional é muito colorida e tipicamente caipira. Os homens
costumam vestir camisas xadrez, usar chapéus de palha e, por vezes, desenhar bigodes ou
cavanhaques no rosto. As mulheres, por sua vez, usam vestidos, maquiagem e costumam
fazer tranças ou maria-chiquinha no cabelo.
O tipo de dança passou a ser muito apreciado no Brasil e foi incorporado aos festivais
juninos, tornando-se obrigatória nas festas tradicionais do mês de junho e em algumas regiões
do Brasil também em julho.

Compreendendo o texto:
a) Qual é a origem da quadrilha?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) De que a forma a dança da quadrilha chegou ao Brasil?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Pesquise o significado da palavra pitoresco.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) Quais são as características da quadrilha no Brasil? Explique usando informações do
texto e também conhecimentos que você tenha sobre a dança.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e) Como é a roupa da quadrilha tradicional?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
f) Você gosta de dançar quadrilha? Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Ensino Religioso

Atividade – 9

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 29 / 06 / 2020
Professora:
Data de emissão: 29/06 /2020
Data de devolução: 06 / 07 / 2020
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Objeto do conhecimento: Narrativas religiosas
Habilidades: (EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação
(concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e morte).

O HOMEM IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS
“SOMOS FILHOS DE DEUS”
“Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.” Gn 1,27
Deus é nosso Pai e nosso Criador. Ele nos ama como filhos.
Por isso, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.
Não é que a gente seja parecido com Deus no corpo. Deus não tem corpo. Ele é só Espírito.
Nós somos a parte mais importante da criação. E para nós Deus criou coisas tão belas!
O ser humano é diferente das outras coisas criadas por Deus. É diferente dos animais
porque recebeu de Deus vários dons que os animais não receberam.
Dom é a mesma coisa que presente.
Veja só os belos presentes que nós ganhamos de Deus:
1- Inteligência: o ser humano pensa e consegue falar o que pensa. Só o homem e a mulher são
capazes de conhecer e amar o seu Criador.
2- Consciência: sabe que Deus existe.
3- Vontade: o ser humano é capaz de tomar decisões.
4- Liberdade: pode escolher: fazer o bem ou o mal.
Em termos bem simples, ter a “imagem” e “semelhança” de Deus significa que fomos feitos
para nos parecermos com Ele.
A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. Ela separa o homem do mundo
animal, e o encaixa na “dominação” que Deus pretendeu (Gênesis 1:28), e o capacita a ter
comunhão com seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. O homem é o único ser
vivo dotado de inteligência e com capacidade de criar novas coisas e de tomar decisões.
1)Escreva as qualidades que você tem que são dons, os presentes que você recebeu de Deus:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Faça uma oração agradecendo os dons que você recebeu de Deus.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Atividade – 9

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 30 / 06 / 2020
Professora:
Data de emissão: 29/06 /2020
Data de devolução: 06 / 07 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma) e análise linguística
Objeto do conhecimento: Estratégia de leitura e segmentação de palavras
Habilidades: EF35LP05 e EF15LP03

Comida da roça!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Atividade – 9

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 30/ 06 / 2020
Professora:
Data de emissão: 29/06 /2020
Data de devolução: 06 / 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)

Você é um sucesso!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: História

Atividade – 9

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 01 / 07/ 2020
Professora:
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020
Unidade temática: Povos e cultura: meu lugar no mundo e meu grupo social
Objeto do conhecimento: As formas de organização social e política: a noção de Estado
Habilidades: EF05HI01 e EF05HI02

Grupos organizados e a agricultura no Período Neolítico
O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos
humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de
espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução agrícola.
Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional,
isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos
alimentares.
Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias e as necessidades do
cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias, muitas vezes,
tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também
a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à
pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra.
Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças
nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns dos setores que se impunham sobre os
demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo.
1) Qual foi uma das primeiras conseqüências do desenvolvimento da agricultura e porque isto
aconteceu?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) Marque com um X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao
desenvolvimento da agricultura

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ciências

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 01 / 07 / 2020
Unidade Temática: Matéria e energia
Habilidades: (EF05CI05)
Data de emissão: 29/06 /2020

Atividade – 9

Turma: 5º Professora:

Objeto de conhecimento: Consumo consciente
Data de devolução: 06 / 07 / 2020

Recursos Naturais

A utilização correta dos recursos naturais garantem sua preservação, a sobrevivência das espécies
e o futuro do nosso planeta. A água é um dos recursos mais importantes para a existência da vida no
planeta, porém, sua utilização vem comprometendo a disponibilidade e a qualidade deste recurso. Os
recursos naturais podem ser esgotáveis ou não, ou seja, existem elementos da natureza que possuem
a capacidade de reconstrução ou reposição em curto prazo e outros não.
Os recursos naturais classificam-se em:
a) Renováveis: são recursos naturais que se reconstituem ou podem ser repostos, desde que usados e
retirados da natureza com moderação. Ex.: são recursos potencialmente renováveis: os vegetais, a
água e o solo.
b) Não-renováveis: são recursos naturais que podem se esgotar uma vez que explorados de maneira
intensificada, pois suas origens e composições são constituídas ao longo de milhões de anos não tendo
capacidade de renovação em curto prazo. Ex.: os minerais como o ouro, o ferro, o petróleo, entre
outros.

Atividades
1 ) Responda após ler o texto:“ Em nossas atividades diárias geralmente utilizamos muitos materiais
encontrados na natureza. Esses materiais são chamados de recursos naturais.”
Os recursos naturais são classificados em:
a)recursos _______________________________________
b)recursos _______________________________________

2 ) O quadro a seguir apresenta algumas situações do dia a dia. Complete-o indicando qual recurso é
usado em cada situação e se ele e renovável ou não.
Situação

Recurso

Renovável ou
Não renovável

Ana abasteceu o carro com gasolina
antes de ir trabalhar.
Na casa de Fábio há um painel solar
para aquecer a água do chuveiro.
A lata do refrigerante de Pedro é feita
de alumínio e pode ser reciclada.
A carteira da sala de Jonas é feita de
madeira.
3)Classifique os elementos abaixo em recursos renováveis e recursos não renováveis:
ouro – petróleo – gás natural – animais – vegetais – níquel – solo – água – energia solar
a) Recursos renováveis: ___________________________________________________________
b) Recursos não renováveis: ________________________________________________________
4) Depois de uma aula sobre recursos naturais na escola, dois colegas viram o cartaz ao lado no mural
da escola.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Matemática

Atividade – 9

Aluno(a):
Turma: 5º Atividade referente ao dia : 02 / 07 / 2020
Professora:
Unidade Temática: Números
Objeto do conhecimento: Problemas: multiplicação e
divisão de números racionais cuja representação decimal é finita por números naturais
Habilidades: (EF03MA05 ) e ( EF04MA06)
Data de emissão: 29/06 /2020
Data de devolução: 06 / 07 / 2020

1-Dona Telma, mãe do Zequinha, comprou 325 metros
de chita florida para forrar as mesas. Dona Paula
também ajudou, ela comprou o dobro de chita. Quanto
de tecido compraram no total?
Operação:

R:__________________________________________________________________
2-Na barraca das argolas, Rui fez 18 pontos e Roberto fez o triplo de pontos. Quantos
pontos Roberto fez?
Operação

R:___________________________________________
3-Marina e Karina venderam bolos e doces na festa. Marina ganhou 85 reais com as vendas
e Karina o quádruplo dessa quantia. Quantos reais Karina ganhou a mais que Mariana?
Operação:

R:______________________________________________

4-Ana está organizando o caixa da festa. Ela precisa ter dinheiro no caixa, para poder dar
os trocos quando as pessoas forem comprar as fichas do arraial.
Complete:
a)500 moedas de 1 real = __________ reais
b)80 notas de 10 reais = __________ reais
c)300 notas de 20 reais = __________ reais
d)100 notas de 50 reais = __________ reais
e)10 notas de 100 reais = __________ reais

5 – Resolva as multiplicações:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 02 / 07/ 2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Habilidades: (EF05GE02) e (EF05GE09)
Data de emissão: 29/06 /2020

Atividade – 9

Turma: 5º Professora:

Objeto de conhecimento: Diversidade cultural
Data de devolução: 06 / 07 / 2020

Agora é a sua vez de mostrar como é a Festa junina na nossa região!
Em nossa Escola a Festa Junina também é uma tradição. Então vamos relembrar as
edições que já aconteceram fazendo um desenho bem bonito. Desenhe você e toda a
sua família com trajes típicos em uma de nossas festas juninas. Fique à vontade
também para colar uma foto de nossa tradicional festa.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Artes

Atividade – 9

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 03 / 07 / 2020
Data de emissão: 29/06 /2020
Unidade temática: Músicas
Objeto do conhecimento: Elementos da linguagem
Habilidades: EF15AR14

Turma:
Professora:

Data de devolução: 06 / 07/ 2020

*Faça uma bela ilustração na letra que você escreveu. Se necessário poderá utilizar o
verso da folha.
___________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

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

Componente Curricular – Educação Física
Aluno (a):
9ª Atividade
Data de emissão: 29/06/2020

5º ano
Professor: Eustáquio
Data para devolução: 06/07/2020

Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: dança urbana

Habilidade: EF67EF13

Festas Juninas
Com a chegada dos portugueses, as festas juninas, que já eram típicas na Europa,
também passaram ser celebradas no Brasil, desde pelo menos o século XVII, as festas
constituem a segunda maior comemoração realizada pelos povos brasileiros. De acordo
com os historiadores, a festa tem origem no culto aos deuses pagãos, mas sofreu
influências do catolicismo e hoje há forte associação com os santos católicos, como Santo
Antônio, São João e São Pedro.
Aos poucos, as festas, foram se misturando com elementos próprios do interior do
país e das tradições sertanejas. Comidas e bebidas típicas, danças e enfeites utilizados nas
festas de hoje são uma mistura de partes da cultura africana, européia e indígena.
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. Há ainda aqueles que preferem o milhoverde assado na fogueira. Já as bebidas típicas, os mais clássicos são: o quentão, vinho
quente, batidas de frutas (tanto alcoólicas, quanto não alcoólicas), chocolate quente,
choconhaque e etc.
Faz parte também das festas juninas, com destaque fundamental, o cenário com
bandeirolas coloridas, os trajes típicos do interior e a famosa dança da quadrilha. A
quadrilha tem origem francesa e foi introduzida no Brasil na época da vinda da Família
Real Portuguesa, no início do século XIX. E tem algumas expressões aportuguesadas do
francês das cantigas de quadrilha, como “anarriê”, “alevantú” e “balance”, interessantes
não são?
O bonito é ver essa mistura da cultura e religião, e de como a festa junina traz uma
alegria e beleza desde os trajes até os lindíssimos pratos típicos.
Saiba mais em:
Brasil escola - https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina;
Escola Kids - https://escolakids.uol.com.br/datas-comemorativas/festas-juninas.htm;
Papo de bar - https://www.papodebar.com/festas-juninas-e-suas-bebidas-tipicas/.

1) Responda as questões a seguir de acordo com o texto acima.
a) Na festa junina tem dança?

b) Qual é a dança tradicional na festa junina?

c) Cite um prato doce típico da festa junina.

d) Cite um prato típico da festa junina.

e) Cite uma bebida típica da festa junina.

2) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a) ( ) Quentão é uma bebida que não possui álcool.
b) ( ) Refrigerante é uma bebida que não possui álcool.
c) ( ) Vinho não contém álcool.
d) ( ) Pinga não contém álcool.
e) ( ) Batida de coco não possui álcool.

