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A pipa é um brinquedo muito antigo. Leia o texto a seguir para conhecer sua origem
História das pipas, pandorgas ou papagaios
Acredita-se que a primeira pipa do mundo
tenha surgido na China, há cerca de 200 anos
a.C. criada por um general chamado HanHsin,
com o objetivo de medir a distância de um túnel a
ser escavado no castelo imperial.
Com o passar do tempo estas pipas logo
que sugiram eram utilizadas para fins militares,
tornaram-se uma arte popular aquele pais.
Aos poucos, foram levadas para países
vizinhos como Japão e Coréia.No Japão por volta
do século XI relatos indicam que as pipas eram
empregadas pelos militares para levar mensagens
secretas para aliados.
Nos países orientais, as pipas adquiriram
um forte significado religioso e ritualístico, como
atrativo de felicidade, sorte, nascimento, fertilidade

e vitória, exemplo disso são pipas com pinturas de
dragões que atraem a prosperidade ou uma
tartaruga longa vida, coruja sabedoria e assim por
diante.
No Brasil, estima-se que as pipas tenham
chegado pelas mãos dos portugueses na época
da colonização. Hoje, elas são conhecidas por
diversos nomes, dependendo da região do País:
arraia (Bahia), pipa (Rio de Janeiro), papagaio e
pipa (São Paulo), pandorga (Paraná, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina), quadrado, tapioca, balde
(Nordeste) e (Maranhão).

Disponível: http://www.brasilcultura.com.br/tag/pandorgas/

Responda as questões a seguir
a) Quando e onde surgiram as pipas?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b) A quem é atribuída a criação da pipa?
______________________________________________________________________________________
c) Com que intenção o general resolveu criar a pipa?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
d) A arte de criar pipas foi levada para quais países vizinhos na China?
____________________________________________________________________________________
e) Nos países orientais, as pipas adquiririam um forte significado religioso e ritualístico. Quais são esses
significados?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Gramática
Retire do texto:
a) Três adjetivos:_______________________________________________________________________
b) Cinco substantivos próprios:____________________________________________________________
c) Três palavras: trissílabas :______________________________________________________________
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A VALORIZAÇÃO DE SI MESMO E DO OUTRO
Diná Raquel D. da Costa
Manhê! Já cheguei. Entre comigo, Bruno!
- Oi, filho, quem está com você?
André é um bonito menino de dez anos, de pele negra, olhos grandes e redondos como jabuticabas
maduras, ele está na terceira série.
Seus pais sempre o ensinaram a respeitar todas as pessoas e amá-las como elas são.
Bruno é seu colega de classe. Sua família está passando por momentos difíceis com os pais
desempregados e sem meios de colocar o pão na mesa diariamente. Vieram da Argentina para o Brasil, em
busca de uma vida melhor e como acabaram de chegar ainda não conseguiram trabalho.
André logo que o viu, simpatizou com este menino tão diferente dele, de pele clara, rosto sorridente e
olhos castanhos profundos e tristes. Sabendo da situação do colega, levou-o para a sua casa a fim de ser
um amigo que partilha, que é solidário, que está disposto a ajudar.
Dona Célia vendo a intenção do filho, ficou feliz, pois percebeu que aqueles ensinamentos passados em
casa e na religião da família, estavam sendo colocados em prática. Desta forma ela percebeu que seu filho
realmente entendeu o que é o amor, amor por si mesmo que se desenvolve sob a forma de amor ao
próximo, independente da cultura, da etnia, do modo de ser ou de acreditar, que esse outro tenha.
E você, que está ouvindo ou lendo está história, como você ama a si mesmo e ao seu próximo?
A valorização de si mesmo e do outro passa pelo sentimento de amor e amizade ao
próximo, ensinado em muitas religiões.
Devemos valorizar a nossa cultura, nossa tradição e religião, mas também devemos
conhecer e respeitar a cultura e a religião dos outros.
A convivência harmoniosa com os outros se constrói a partir de atitudes de respeito às
diferenças e aceitação do outro.

Descreva uma ação que você realizou para tornar as pessoas mais felizes:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS
Quando em uma expressão aparecem as operações adição e subtração, resolvemos a operação
que aparecer primeiro. Veja o exemplo:
- Resolvemos a operação que apareceu
primeiro 100 - 40
- Colocamos o resultado 60 e repetimos as
operações que Sobraram;
- Depois resolvemos a operação que apareceu
primeiro 60+20
- Colocamos o resultado 80 e repetimos o que
sobrou,
- Para finalizar resolve a última operação 80 -50
e encontrou o resultado.

100 – 40 + 20 – 50 =
\
/
60 +20 – 50=
\
/
80 – 50=
\ /
30

Questão 01- Agora, vamos praticar!!!
Resolva as expressões:
a) 50 + 10 – 30 + 50 =

d) 120 – 50 + 20 – 45 =

b) 80 - 35 + 12 – 40 =

c) 100 – 30 + 20 + 10 – 80=

e) 500 -150 + 60 – 200 =

f) 35 + 65 - 55 + 15 =
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Os primeiros núcleos populacionais
Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico, quando alguns grupos humanos
tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. A fixação
desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social.Os espaços
de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo .Além de proteger contra o frio e
outros perigos , as construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez.
Elas eram autossuficientes, pois, além de trabalhar no campo, as pessoas produziam as próprias
ferramentas, vestimentas e outros utensílios.
Na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o
desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Há
cerca de 9 mil anos, na região de Anatólia, onde hoje se localiza Turquia, existiam núcleos habitados por
milhares de pessoas, como Çatal Huyuk e Asikli Hoyuk. Nesses locais havia casas e viviam cerca de 8 mil
pessoas que conciliavam os trabalhos no campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era
feito em grupo, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Apesar de partilharem alguns hábitos,
esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes.
Escavação em Çatal Huyuk,assentamento Neolítico de mais de 8 mil anos atrás.Turquia ,2014.Os pesquisadores estão em uma
antiga casa composta de uma sala e pequenos quartos.

Atividades
1)Que funções tinham as primeiras aldeias?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2)Como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Faça uma
ilustração representando-os.
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Circuito elétrico
Quando ligamos os aparelhos elétricos à rede elétrica ou a uma pilha, permitimos que cargas
elétricas se movimentem através dos fios. Esse movimento das cargas elétricas forma uma corrente
elétrica. É a passagem da corrente elétrica pelos componentes internos de um aparelho que faz
com que ele funcione. Mas, para que haja corrente e os aparelhos funcionem, todos os
componentes devem estar conectados sem interrupções, formando um circuito elétrico.

A passagem da corrente elétrica por um circuito depende de ele estar aberto ou fechado.

1 ) Considere que uma televisão está ligada. Responda.
a ) Há passagem de corrente elétrica através dos fios da televisão? Como você chegou a essa
conclusão?
R: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b ) Nessa situação , o circuito elétrico está aberto ou fechado ? Explique.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 18

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 03 / 09
/ 2020
Turma: 5º Unidade Temática: Números
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Situações problema

1) Joaquim pegou na granja de sua fazenda, para vender para o mercado, 16 caixas com 20
dúzias de ovos. Quantos ovos ele pegou na granja?

2) Adelmo retirou na seara 320 laranjas na segunda, na terça retirou o triplo dessa quantidade,
e na sexta foi o quíntuplo. Quantas laranjas foram retiradas na semana toda?

3) Minha tia encomendou 15 doces para cada convidado, e foram 186 convidados. Quantos
doces minha tia encomendou?

4) Andalia ganhou 25 sacos de pirulito com 50 pirulitos cada saco, e distribuiu 634 entre os
colegas da rua, e guardou o restante. Quantos pirulitos ela ganhou e quantos restaram?

5) Na torneira do quintal estava gotejando todo o dia, estava desperdiçando 38 litros de água
por dia. Quantos litros de água desperdiçou em todo o mês de julho?

6) A diretora de uma escola irá dividir 490 livros e 14 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar
em cada prateleira?

OBS: Resolva os problemas no verso da folha.
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O Brasil na América
A América é o continente da Terra que possui a maior extensão no sentido norte-sul. O continente
americano está dividido em: América do Norte, América Central e América do Sul.

Observe no mapa ao lado, a localização
do Brasil na América.
1 ) Identifique e escreva o nome de dois
países que estão localizados na:
a ) América do Norte.
________________________________
________________________________
b ) América Central.
________________________________
________________________________
c ) América do Sul.
________________________________
________________________________
2) Escreva os nomes dos oceanos que
banham o continente americano.
________________________________
________________________________
________________________________
__
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Aquarela - Toquinho
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva
E se faço chover, com dois riscos tenho um
guarda-chuva
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul
do papel
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no
céu
Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul
Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco navegando
É tanto céu e mar num beijo azul
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa
e grená
Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo
E se a gente quiser ele vai pousar
Numa folha qualquer eu desenho um navio de
partida.
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a
vida
De uma América a outra consigo passar num
segundo
Giro um simples compasso e num círculo eu faço
o mundo

Numa folha qualquer eu desenho
um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a
vida
De uma América a outra eu consigo passar num
segundo
Giro um simples compasso e num círculo eu faço
o mundo
Um menino caminha e caminhando chega no
muro
E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro
está
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar
Não tem tempo nem piedade nem tem hora de
chegar
Sem pedir licença muda nossa vida
Depois convida a rir ou chorar
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o
que virá
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai
dar
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia enfim
Descolorirá
E descolorirá 3 x
www.letra.mus.br

1) Agora é a sua vez de desenhar representando os trechos da música:
a.”... Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva...”

b.”... E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva...”

c.”... É tanto céu e mar num beijo azul...”

d.”... Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená...”
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Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes e técnicas combinatórias
Habilidade: EF67EF06
_______________________________________________________________________________

Alimentação Saudável
Devemos comer verduras e frutas para crescermos fortes e saudáveis. Então, é necessário que
uma criança tenha acesso a alimentos variados, saudáveis e naturais. Além de auxiliar na sua
formação, previne doenças e colabora para o bom funcionamento do corpo.
São as vitaminas e nutrientes que dão cor aos alimentos, ter um prato colorido significa ingerir uma
variedade destes nutrientes, e sempre optar por tomar sucos naturais ao invés dos industrializados.
Além disso, é importante comer devagar e mastigar bem os alimentos.
Saiba mais em:
https://www.eusemfronteiras.com.br/como-incentivar-os-pequenos-a-comerem-alimentos-saudaveis/

1) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a) ( ) As crianças devem ser estimuladas a comer guloseimas.
b) ( ) Comer sem distração, não se deve comer assistindo televisão, mexendo no celular ou
com brinquedos.
c) ( ) Frituras não são saudáveis.
d) ( ) Verduras, legumes e frutas não fazem bem a saúde.
e) ( ) Tomar sucos de caixinha e comer alimentos gordurosos é um bom hábito alimentar.
f) ( ) A água é uma alimento de origem animal.
g) ( ) As frutas e verduras são alimentos de origem vegetal.

2) Escreva abaixo, três dicas para uma boa alimentação:
1.
2.
3.

