ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 15

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 10 / 08 / 2020
Data de emissão: 10/08 /2020
Data de devolução: 17 / 08 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto do conhecimento: compreensão em leitura e estratégia de leitura
Habilidades: EF35LP04, EF05LP09, EF05LP23
Gênero textual: Infográfico
Infográfico é um gráfico que fornece informações usando imagens e pequenos textos. É uma ferramenta
que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos
visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático
e simples do conteúdo escrito. A vantagem do infográfico é a sua capacidade de ser personalizado
visualmente de acordo com o tipo de público-alvo a ser abordado, tema, área de atuação, entre outros.
Aliás, por ser uma ferramenta visual, a apresentação gráfica do infográfico é muito importante para a sua
correta interpretação.
Um bom infográfico deve ser apresentado de modo organizado, facilitando a compreensão das
informações nele contidas por diferentes níveis de pessoas, desde os técnicos até os leigos no assunto, por
exemplo.

Há infográficos sobre diferentes assuntos. Veja o infográfico Grandes e pequenos, que apresenta
informações sobre o ser humano e outros animais, inclusive o elefante.

1)Além das imagens e dos textos, os números, conteúdo da disciplina de matemática ,também nos ajudam a

comparar os elementos presentes em um infográfico.
Observe os números e outras informações presentes no infográfico acima e compare o tamanho da figura
do ser humano com o tamanho dos outros animais. Eles são do mesmo tamanho? Explique.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2)Qual é o título do infográfico?
______________________________________________________________________________________
3)Escreva o tamanho : (por extenso)
Girafa:_________________________________________________________________________________
Elefante:_______________________________________________________________________________
Cavalo:________________________________________________________________________________
4) Qual a área percorrida por uma espécie gigante de fungo:
( )8,5 km²
( ) 8,9 m²
5) Observe outro infográfico e responda:

(

) 9,8km²

(

) 8,9 km²

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 15

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 11/ 08 / 2020
Data de emissão: 10/08 /2020
Data de devolução: 17 / 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

Em tempos de isolamento social, a solidariedade tem feito à diferença!
Mas o que é Ser Solidário?
Pergunte alguém da sua família e anote.

Ser solidário é
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Atividades

1)Vamos procurar no dicionário o significado da palavra SOLIDARIEDADE?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Sabemos que estamos em isolamento social e hoje a ordem é ficar em casa! Podemos ser solidários
também dentro da nossa casa. Como você tem praticado a solidariedade com sua família?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Cite algum gesto de solidariedade que você tem visto nos meios de comunicação.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A solidariedade é o sentimento que melhor
expressa o respeito pela dignidade humana.
Franz kafka

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 15

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 11/ 08 / 2020
Data de emissão: 10/08 /2020
Data de devolução: 17/ 08/ 2020
Unidade temática: Números
Objeto do conhecimento: Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de
gráfico de colunas agrupadas.
Habilidades: EF05MA24

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: História

Professora:

Atividade – 15

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 12/ 08/ 2020
Data de emissão: 10/08 /2020
Data de devolução: 17/ 08/ 2020
Unidade temática: Registros da história: linguagens e culturas
Objeto do conhecimento: Retomar os conhecimentos sobre o inicio da sedentarização, a interação dos seres
humanos com o meio em que vivem, e a noção de cultura material.
Revisar conteúdos estudados na unidade.
Habilidades: EF05HI01, EF05HI02, EF05HI03, EF05HI07

1)Cite uma ferramenta ou utensílio utilizado no período Neolítico. Qual era a função dessa ferramenta?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2)Leia as afirmações e identifique o período a que se referem , assinalando P para Paleolítico, N para
Neolítico e M para metais
( ) Neste período , muitas populações utilizavam bronze e ferro para fabricar ferramentas.
( ) Os tecidos de lã e linho foram criados neste período.
( ) Neste período, usavam-se,principalmente, roupas feitas de peles de animais
( ) Instrumentos mais aprimorados de pedra foram confeccionados nesta época, conhecida também
como Idade Pedra Polida.
( )Neste período, a maior parte dos grupos humanos eram nômade.

3) Complete com as palavras do quadro:

Alimentos

proteção

aldeias

período neolítico

a) Durante

o

_________________

assentamentos

favoreceram

a

________________

a

construção

_________________________

contra

de

aldeias

perigos

e

e
o

armazenamento de alimentos.

Domesticação

alimentos

pastoreio

b) A __________________________ das espécies animais estimulou o desenvolvimento da
agricultura

e do ___________________________, que favoreceram a produção de

____________________________ e outros itens, como couros e tecidos.

4) Leia as sentenças a seguir e assinale a alternativa que indica apenas elementos que fazem
parte da cultura material.
a) Músicas e instrumentos de caça.
b) Enfeites e festas tradicionais.
c) Edifícios e tradições orais.
d) Instrumentos musicais e vestimentas.
e) Lendas e vestígios de centros cerimoniais.

5) Observe as imagens e responda à questão a seguir:

 Porque a escrita pode ser considerada importante para a cultura material de um povo?
Explique.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Você é um sucesso !!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ciências

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 12 / 08/ 2020
Unidade Temática : Matéria e energia
dos materiais
Data de emissão: 10 /08/2020

Professora:

Atividade – 15

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Propriedade físicas
Habilidades: ( EF05CI01 )
Data de devolução: 17 / 08 / 2020

Energia elétrica
Com a diferença na quantidade de cargas elétricas positivas e negativas em um objeto, pode-se
obter energia elétrica.
A energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Equipamentos como computador,
televisão, chuveiro elétrico, geladeira, aquecedor elétrico funcionam com energia elétrica. De forma
geral, esse tipo de energia, que utilizamos em casa, é gerada em usinas. As pilhas e baterias são
geradores de energia importantes, pois permitem utilizar equipamentos em locais onde não existe
rede de distribuição de energia elétrica.

1 ) Leia o texto e responda.
No Brasil, a maior parte da energia elétrica utilizada é produzida nas usinas hidrelétricas. A água que
movimenta as turbinas dessas usinas vem de represas e barragens. Quando essas represas são
construídas, grandes áreas são alagadas. Entre essas áreas podem estar florestas e também cidades. Por
isso, quando a barragem é construída, muitos seres vivos perdem seu habitat natural, e as pessoas que
vivem na região precisam se mudar de lá.

a ) Qual é o recurso natural usado para gerar energia nas usinas descritas no texto?
R: _________________________________________________________________________
b ) Qual é o problema causado pela instalação de usinas hidrelétricas?
R : _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 15

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 13 / 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

Data de emissão: 10 / 08 /2020

Habilidades: (EF05MA33MG)
Data de devolução: 17 / 08 / 2020

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia

Professora:

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 13 / 08/ 2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
étnico-culturais e desigualdades sociais

Data de emissão: 10 / 08 /2020

Atividade – 15

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-raciais e
Habilidades: (EF05GE02 )
Data de devolução: 17 / 08 / 2020

A extensão territorial do Brasil
O Brasil está localizado na porção sul do continente americano e, portanto, faz parte da América do
Sul. Nosso país possui uma área de 8 515 759 quilômetros quadrados ( Km² ). Embora tenha essa
grande extensão, o Brasil ocupa uma pequena porção de toda a superfície terrestre. O planeta Terra,
com aproximadamente 510 milhões de Km², possui uma superfície cerca de 60 vezes maior que a do
Brasil.
Veja o planisfério abaixo e compare a área total com a área ocupada pelo Brasil.

1 ) Observe na tabela ao lado a extensão dos
seis maiores países do mundo compare-as.
a ) Qual é o nome do país mais extenso do
mundo?
R:
______________________________________
b ) Qual é a posição do Brasil em relação aos
países mais extensos do mundo?
R:
______________________________________
______________________________________

2 ) Qual país está uma posição antes do Brasil em maior extensão? Qual é a área dele?
R:_______________________________________________________________________________
3 ) Qual é a diferença entre a área do Brasil e a do primeiro colocado em extensão?
R: ______________________________________________________________________________
4 ) Quais países destacados no mapa localizam-se totalmente no hemisfério Norte?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5 ) Por quais países destacados no mapa passa a linha do Equador?
R : _____________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Artes

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 14 / 08 / 2020
Data de emissão: 10/08 /2020
Unidade temática: artes visuais
Objeto do conhecimento: MATERIALIDADES
Habilidades: (EF15AR04)

Professora:

Atividade – 15

Turma:
Data de devolução: 17/ 08/ 2020

ACESSE O SITE PARA VOCÊ VER ALGUNS TRABALHOS FEITOS COM MONOCROMIA: https://youtu.be/TDMThjtnFUo
NA PRÓXIMA AULA VAMOS APRENDER POLICROMIA. ATÉ BEREVE MEUS AMORES.

Aluno (a):

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular – Educação Física
5º ano

15ª Atividade

Professor: Eustáquio

Data de emissão: 10/08/2020

Data para devolução: 17/08/2020

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

Pênalti no Futsal
Você sabe o que é um pênalti no futsal? Pois bem, o tiro penal ou pênalti é a penalidade máxima do
jogo ou grande penalidade. Isso ocorre quando uma equipe sofre por conta de uma infração cometida dentro
da área durante uma partida. Assim como no futebol, o pênalti dá à equipe a oportunidade de marcar o gol, e é
uma penalidade que é cobrado sem a barreira, ou seja, só o jogador que cobrar o pênalti e o goleiro. Os
demais jogadores devem ficar fora da grande área a uma distância de pelo menos 9,15 m da marca. E, caso a
cobrança do pênalti não resulte em gol logo a partir da cobrança, o jogador que cobrou o pênalti não deve
tocar na bola até que o outro atleta que não estava participando da jogada o faça.
O goleiro no momento da cobrança do pênalti deve permanecer com pelo menos um pé sobre a linha
do gol, e não deve se mover até que a bola se mova.
A cobrança de pênalti, como no futebol de campo, em uma partida eliminatória de futsal pode terminar em
disputa de pênaltis caso o jogo termine empatado. Antes que a partida comece, o árbitro define em qual dos
dois lados as cobranças serão feitas. Após essa decisão, o árbitro se reúne com os capitães das duas equipes
e realiza em cara ou coroa para decidir quem começa a disputa.
Na decisão, cada equipe terá direito a bater três pênaltis, sempre de forma intercalada.
Portanto, em uma disputa, vence o time que marcar mais gols dentro das seis cobranças. Caso a
disputa fique empatada após as seis cobranças, os times continuam a bater os pênaltis de forma
intercalada, até que uma das equipes saia vencedora na disputa. Todos os jogadores, mesmo que
tenham terminado o jogo no banco de reservas, podem participar das cobranças de pênaltis. Durante
a disputa, os times podem substituir os goleiros quantas vezes quiserem antes de uma cobrança,
desde que o árbitro seja devidamente comunicado, e qualquer jogador elegível pode ser um goleiro
durante a cobrança de pênalti.
1)

Marque (F) para
falso e (V) para verdadeiro.
( ) Pênalti é considerada uma falta grave.
( ) Só é considerado pênalti a penalidade cometida dentro
da área.
( ) É permitido ao goleiro se mover antes da cobrança.
( ) Na disputa de pênaltis é o arbitro que decide qual time
começa primeiro.
( ) O pênalti dá a equipe que sofre a infração cometida a
oportunidade de marcar gol.
( ) O jogo de futsal é dividido em dois tempos de vinte
minutos.
( ) Na cobrança de pênalti é permitido colocar 3 pessoas na
barreira.

Responda.
O que é pênalti?

É permitida a troca de goleiros na
hora da disputa de pênaltis?

Todos os jogadores podem participar
da disputa de pênaltis no futsal?

Na decisão cada time terá direito a
bater quantos pênaltis?

