ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português e Ensino Religioso Professora:

Atividade – 14

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 03/ 08 / 2020
Data de emissão: 03/08 /2020
Data de devolução: 10 / 08 / 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,EF15LP03, EF35LP04, EF35LP05, EF04LP03/EF05ER07
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR DE PORTUGUÊS E ENSINO RELIGIOSO

Salomão faz justiça

Salomão era um rei muito sábio que amava a Deus.
Certo dia, duas mulheres foram levadas até o rei Salomão para que ele resolvesse uma disputa
aparentemente sem solução.
Diante de Salomão, a primeira mulher disse:
_Majestade, esta mulher e eu dividimos a mesma cama. Nós duas demos à luz na mesma
semana,mas o bebê desta mulher morreu à noite,porque ela se deitou sobre ele.De madrugada,ela
se ergueu e,enquanto eu dormia,pegou cuidadosamente o meu filho e deixou em meu peito o filho
dela,morto.Quando acordei de manhã para amamentar o meu bebê, vi que o bebê estava morto
e,então,percebi que não era realmente meu filho,e sim,o dela.
Ao ouvir esse relato, a mulher que ficara como bebê vivo, gritou:
_Isso é mentira! A criança viva é minha!O bebê morto é seu!
Então, o sábio rei Salomão se pronunciou:
_Pelo jeito vocês não chegarão a um acordo. Então, farei o que tem que ser feito.
Salomão virou-se para um dos soldados de sua guarda e ordenou:
_Soldado, pegue a espada e corte essa criança viva ao meio. Dê metade do corpo para cada
uma dessas mulheres, assim o problema estará resolvido.
No mesmo instante, a primeira mulher começou a chorar e implorou desesperadamente:
_Oh!Meu senhor, não mate o bebê. Prefiro que ele fique vivo, mesmo quê seja com essa mulher
e que eu não possa criá-lo. Por favor, não o mate!
E a segunda mulher, aquela que ficara com o bebê vivo, disse:
_Então, que seja!Corte mesmo essa criança ao meio e dê metade para cada uma de nós.
Ouvindo isso, Salomão não teve dúvida e
fez justiça. Ele logo
Entendeu que a verdadeira mãe jamais
aceitaria que partissem o seu filho ao meio.
E ordenou aos soldados:
-Vamos fazer justiça! Dêem o bebê à
primeira mãe, pois se importa em manter o
filho vivo, mesmo sendo privada de criá-lo.
Quanto a esta outra, que roubou o filho dela
e tentou nos enganar, que seja presa em
cárcere perpétuo enquanto viver.
E as pessoas daquele reino ficaram
sabendo da sentença que o rei havia
proferido e todos tiveram profundo respeito
por Salomão, porque nele havia a sabedoria
de Deus pra fazer justiça.
Adson Vasconcelos

Interpretando o texto
1)Quem é o autor do texto?

_______________________________________________________________________________

2)Quais personagens aparecem no texto?
_______________________________________________________________________________

3)O rei Salomão, ia verdadeiramente cortar o bebê ao meio? Justifique.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) Por que apenas uma das mulheres implorou para que o bebê vivesse?
_______________________________________________________________________________
5) Se fosse hoje em dia, como seria a solução da disputa?
______________________________________________________________________________

6-Relacione a 2ª coluna com a 1ª.
(1) Salomão era

(

) obediente

(2) A mãe do bebê vivo era

(

) sábio

(3) A mãe do bebê morto era

(

) desonesta

(4) O soldado era

(

) amorosa

7) Procure no dicionário o significado das palavras
a)disputa:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b)implorou:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c)cárcere:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
d)proferido:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 14

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 04 / 08 / 2020
Data de emissão: 03/08 /2020
Data de devolução: 10 / 08 / 2020
Unidade temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto do conhecimento: Morfologia
Habilidades: EF05LP26
Vamos relembrar?
Adjetivo e Locução adjetiva
Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade,
característica, aspecto ou estado.
Exemplo:

Em

“casa

velha”,

o

adjetivo

velha

caracteriza

o

substantivo

casa.

Em “prédio antigo”, o adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio.

Locução adjetiva é uma expressão formada por duas ou mais palavras, com o valor de adjetivo.
Vejamos alguns exemplos de locuções, com seus adjetivos correspondentes:
Amor de mãe = amor materno
Comportamento de criança = comportamento infantil
Objetos de decoração = objetos decorativos
Plano de governo= plano governamental
ATIVIDADES
1)Copie as frases abaixo substituindo as expressões sublinhadas por um adjetivo do quadro.

Campestres
infantis

lunar

aquáticas

febril

nacional

a) O vídeo mostra uma paisagem da Lua.
_______________________________________________________________________________
b) Aprendemos o Hino da Nação.
_______________________________________________________________________________
c) Aquele rapaz tem atitudes de criança.
_______________________________________________________________________________
d) Colhi muitas flores do campo.
_______________________________________________________________________________
e) Meu irmão está com febre.
_______________________________________________________________________________
f) Coloquei algumas plantas da água no aquário.
_______________________________________________________________________________

2) Ligue cada adjetivo destacado à locução adjetiva que pode substituí- lo .

Livros juvenis

de porco

Carne suína

para jovens

Estrada férrea

de irmão

Amor maternal

de ferro

Carinho fraterno

de mãe

3) Numere a 2° coluna, de acordo com a 1°.
( 1 ) docente

(

) de rio

( 2 ) discente

(

) da cidade

( 3 ) fluvial

(

) do professor

( 4 ) rural

(

) de chuva

( 5 ) pluvial

(

) do campo

( 6 ) urbano

(

) de aluno

4)Encontre ,no caça palavras ,as locuções pedidas e, depois, escreva-as ao lado.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 14

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 04/ 08 / 2020
Data de emissão: 03/08 /2020
Data de devolução: 10/ 08/ 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,EF05MA08

2)Observe o gráfico que mostra os esportes preferidos dos alunos do 5º ano de uma escola:

a) Quais os esportes que apareceram na pesquisa?
_______________________________________________________________________________
b) Quantos alunos votaram nessa pesquisa?
_______________________________________________________________________________
c) Qual foi o esporte mais votado pelos alunos do 5º ano? Quantos alunos votaram nesse esporte?
_______________________________________________________________________________
d) Dos quatro primeiros, qual foi o esporte menos votado pelos alunos do 5º ano? Quantos alunos
votaram nesse esporte?
_______________________________________________________________________________
ATENÇÃO UTILIZE O VERSO DA FOLHA PARA RESOLVAR AS OPERAÇÕES

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: História

Professora:

Atividade – 14

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 05/ 08/ 2020
Data de emissão: 03/08 /2020
Data de devolução: 10/ 08/ 2020
Unidade temática: Registros da história: linguagens e culturas
Objeto do conhecimento: O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes,
culturas e histórias.
Habilidades: EF05HI06

A

escrita

representa

o

Registros de memória: a escrita
resultado de um processo de

desenvolvimento da comunicação e, entre os povos antigos, tinha
uma importante função na vida religiosa e econômica, pois os rituais
e a coleta de impostos, por exemplo, eram registradas.
As primeiras formas de escrita conhecidas foram desenvolvidas há
cerca de 500 anos. Alguns historiadores do passado consideravam seu desenvolvimento uma
transformação muito relevante, e, por isso, definiram o surgimento da escrita como o marco que
separaria dois períodos distintos: a Pré –história e a História.Eles acreditavam que os registros
escritos eram os recursos essenciais para conhecer a vida dos povos do passado.Hoje sabemos
que ela é muito importante, mas que não é o único recurso.
Diferentes tipos de escrita
Muitos

povos

antigos

desenvolveram

maneiras

distintas de escrever. Os sumérios, na Mesopotâmia,
foram os inventores da escrita cuneiforme, feita sobre
argila com um objeto pontiagudo chamado cunha( de
onde vem a palavra cuneiforme: em forma de cunha).
Os egípcios inventaram os hieróglifos (hiero=sagrado

e

glifo=símbolo), uma escrita sagrada realizada por
escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e
túmulos.

( Alfabeto fenício)
Imagem: Reprodução/ internet

Os maias, povo que viveu na América entre os séculos III e X também criaram uma escrita por
glifos, símbolos que representavam palavras, por isso sua escrita se chama pictoglífica (picto=
figura e gligo=símbolo).
Diferentemente dos sumérios, egípcios e maias, os fenícios utilizavam alfabeto composto de 22
letras, sem vogais, que podiam se unir para formar palavras. O alfabeto fenício serviu de base o
alfabeto grego, que por SUS vez, deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa.

Atividades
1)Relacione as colunas abaixo com o tipo de escrita ao povo que a desenvolveu:
a) Hieróglifo

(

) Maias

b) Cuneiforme

(

) Egípcios

c) Pictoglífica

(

) Sumérios

2) Quem foram os inventores da escrita Cuneiforme?
________________________________________________________________________________

3) Observe as imagens abaixo e responda as questões:

a) O que os tipos de escrita representada nas imagens têm em comum? Explique
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b) Crie um sistema de escrita com símbolos para escrever seu nome. Depois registre no espaço
abaixo.

História

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

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 05 / 08/ 2020
Unidade Temática : Matéria e energia
dos materiais
Data de emissão: 03 /08/2020

Professora:

Atividade – 14

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Propriedade físicas
Habilidades: ( EF05CI01 )
Data de devolução: 10 / 08 / 2020

Energia elétrica e magnética
Cargas elétricas
Toda matéria é formada de partículas minúsculas, que não podem ser vistas ao microscópio. Essas
partículas têm cargas elétricas, que podem ser positivas ou negativas.
Todos os corpos têm certa quantidade de cargas elétricas, mas as quantidades de cargas positivas
e negativas são iguais e distribuídas de maneira uniforme na maior parte do tempo. Dessa maneira, é
difícil perceber a eletricidade. Quando há diferença de cargas positivas e negativas, podemos notar a
presença de eletricidade nos objetos.

Ao estregarmos um balão com uma flanela,
removemos cargas elétricas. Isso o torna eletrizado e
passa a atrair os fios de cabelo.

1 ) Leia a situação a seguir . Depois, responda à questão.
Em uma atividade na escola, os alunos cortaram papel em pequenos pedaços
e colocaram sobre a carteira . Ao aproximarem um pente de plástico dos
pedaços de papel, não notaram alterações. Depois, esfregaram um pedaço de
tecido no pente várias vezes. Então, ao aproximar o pente novamente, eles
notaram que os pedaços de papel foram atraídos pelo pente.



Explique o que ocorreu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 14

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 06 / 08 / 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: (EF05MA33MG)
Data de emissão: 03 / 08 /2020

Data de devolução: 10 / 08 / 2020

Espaço reservado para resolver as operações

Dureza: quanto maior é a dureza de um
material, mais difícil é riscar sua

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia

Professora:

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 06 / 08/ 2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
étnico-culturais e desigualdades sociais

Data de emissão: 03 / 08 /2020

Atividade – 14

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-raciais e
Habilidades: (EF05GE02 )
Data de devolução: 10 / 08 / 2020

Orientação e localização por meio dos e dos meridianos
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

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

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

Atividades
1 ) Marque V para verdadeiras e F para as frases falsas.
(

) A Linha do Equador divide a Terra nos hemisférios Leste e Oeste.

( ) O hemisfério Ocidental abrange a porção da superfície terrestre localizada a Oeste do Meridiano
de Greenwich
( ) Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um polo ao outro em representações da
superfície terrestre.
(

) O Trópico de Capricórnio está localizado ao norte da Linha do Equador.

*Agora reescreva as frases falsas, tornando-as verdadeiras.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 ) Decifre os códigos a seguir e descubra uma pergunta.

a ) Escreva a pergunta que você descobriu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b ) Agora responda à questão que você descobriu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Artes

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 07 / 08 / 2020
Data de emissão: 03/08 /2020
Unidade temática: artes visuais
Objeto do conhecimento: Processos de criação
Habilidades: EF15AR04

Professora:

Atividade – 14

Turma:
Data de devolução: 10/ 08/ 2020

Recorte a folha na linha pontilhada, destacando totalmente a parte que contém o cartão. Faça um colorido
bem bonito. Recorte nas linhas pontilhada e dobre o cartão. Escreva uma mensagem bem bonita para o seu
papai. Entregue à ele e dê um forte abraço.

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

5º ano

14ª Atividade

Professor: Eustáquio

Data de emissão: 03/08/2020

Data para devolução: 10/08/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes e técnicas combinatórias
Habilidade: EF67EF06

Regras no futsal
No futsal, ou futebol de salão como também é conhecido, existe várias regras e algumas são
semelhantes ao futebol, mas outras, porém são totalmente diferentes, e é isso que diferencia o futebol do
futsal. Regras básicas foram mantidas e outras como a dimensão da quadra, as marcações, número de
jogadores e formas de punição são específicas do futsal.
A punição no futsal acontece quando o atleta ou membro da comissão técnica comete alguma
irregularidade da regra do jogo, essas irregularidades são consideradas infrações e resultam em faltas, que
podem ser divididas em tiros livres diretos ou indiretos.
É permitida a cobrança de falta com barreira até a quinta falta, a partir da sexta falta o tiro é livre, isso
acontece porque no futsal existe regra de faltas cumulativas para cada período de jogo, ou seja, cada equipe
tem o limite de 05 faltas acumulativas. Quando a equipe ultrapassa o limite de 05 faltas em um dos períodos
de jogo o árbitro do jogo marcará um tiro livre direto da marca de 10 metros do gol sem a formação de
barreira, ou do local onde ocorreu a falta, caso seja entre a marca de tiro livre e a marca penal. Assim
acontece para todas as faltas cometidas após a quinta falta.
Lembrando que as faltas são cumulativas dentro do período de jogo, ou seja, assim que acaba o primeiro
tempo às faltas são zeradas para o início do segundo tempo. E caso haja prorrogação as faltas não serão
mais zeradas.

1) Explique o que é barreira no jogo de
futsal.

2) Qual a importância da barreira e como
ela pode ajudar no jogo? Explique.

3) A partir de quantas faltas é marcado o
tiro livre?

4) O que é tiro direto e indireto? Explique.

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
A ( ) O tiro livre é marcado a partir da quinta
falta consecutivas.
B ( ) As faltas são cumulativas dentro dos dois
períodos de jogos.
C ( ) As regras do futsal são semelhantes ao do
futebol.
D ( ) O jogo de futsal é dividido em dois tempos
de vinte minutos.
E ( ) A barreira ajuda o goleiro.
F ( ) É responsabilidade do árbitro marcar o tiro
livre sem a formação da barreira.
G ( ) O tiro livre indireto é marcado quando a
falta foi de uma jogada perigosa.
H ( ) O futsal é chamado também de futebol de
salão.
I ( ) A barreira é uma forma de atrapalhar o time
adversário na hora de cobrar a falta.
J ( ) Só é zerado a falta na prorrogação.

