ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português e Ensino Religioso Professora:

Atividade – 11

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 13 / 07 / 2020
Data de emissão: 13/07 /2020
Data de devolução: 20 / 07 / 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: EF35LP04,EF15LP02,EF15LP03 / EF05ER07
Atividade interdisciplinar de Português e Ensino Religioso

Leia o texto abaixo e responda as perguntas:

Música: Mais Uma Vez (Composição: Renato Russo,Flavio Venturini)

Mas é claro que o sol
Vai voltar amanhã
Mais uma vez, eu sei...
Escuridão já vi pior
De endoidecer gente sã
Espera que o sol já vem...
Do mesmo lado que você
Mas deveria estar do lado de lá
Tem gente que machuca os outros
Tem gente que não sabe amar...
Tem gente enganando a gente
Veja a nossa vida como está
Mas eu sei que um dia
A gente aprende
Se você quiser alguém
Em quem confiar
Confie em si mesmo...

Quem acredita sempre alcança...

Nunca deixe que lhe digam:
Que não vale a pena
Acreditar no sonho que se tem
Ou que seus planos
Nunca vão dar certo
Ou que você nunca
Vai ser alguém...
Tem gente que machuca os outros
Tem gente que não sabe amar
Mas eu sei que um dia
A gente aprende
Se você quiser alguém
Em quem confiar
Confie em si mesmo!
Quem acredita sempre alcança...

1) Na concepção de alguns adolescentes, os problemas parecem imensos, sem possibilidade de
solução, entretanto, na canção, Renato Russo afirma que é possível resolvê-los, desde que haja
uma tomada de atitude por parte de quem se dispõe a enfrentá-los. Que verso traz essa
possibilidade?
a) Escuridão já vi pior
b) Tem gente que machuca os outros
c) Confie em si mesmo...
d) A gente aprende
2) Marque a alternativa correta:
De acordo com a canção “Mais uma vez de Renato Russo e Flávio Venturini:
a) Devemos dar atenção às pessoas pessimistas (Uma pessoa pessimista é aquela que
prefere acreditar que tudo vai dar errado, ou seja, vê dificuldades nas oportunidades e na
maioria das situações.)
b) A confiança não é imprescindível para alcançarmos os nossos sonhos.
c) Todos podem sonhar com um futuro melhor, é só acreditar.
3)Dentre as mensagens transmitidas pela canção Mais uma vez, NÃO está presente:
a) A esperança

b) A confiança

c)O comodismo

D)O otimismo

4)Considere a primeira estrofe para responder a questão a seguir:
Mas é claro que o sol
Vai voltar amanhã
Mais uma vez, eu sei...
*Vai voltar amanhã transmite idéia de:
a) Dúvida

b)Possibilidade

c) Suposição

d) Certeza

5)O que é preciso para você alcançar seu sonho?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6)Seu sonho depende somente de você ou depende também de outras pessoas para alcançá-lo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado”.
Roberto Shinyashiki

Quem acredita
sempre alcança...

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 11

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 14 / 07/ 2020
Data de emissão: 13/07 /2020
Data de devolução: 20 / 07 / 2020
Unidade temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto do conhecimento: Construção do sistema alfabético e da ortografia
Habilidades: (EF05LP01)

Artigos
São palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero e o número
do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que
acompanha.
Os artigos podem ser:
Definidos: individualizam, definem o substantivo: o/os/a/as
Exemplos: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés
Indefinidos: generalizam, deixam indefinido o substantivo: um/uns/uma/umas
Exemplos: um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas.
1)Circule os artigos desta quadrinha.Depois ,classifique-os:
As rosas são belas,
E os espinhos picam.
Mas logo as rosas caem
e são os espinhos que ficam.
(Quadrinha popular)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2)O artigo ajuda a construir o sentido das palavras e das frases.Use o artigo ”O” ou o artigo
“a”, conforme o caso.
a) Joana era ______ pianista da banda de jovens.
b) Pedro é ______ cabeça da turma.
c) ____ cabeça faz parte do corpo humano.
d)Sílvio é _____ meu colega preferido.
e)_____ capital que tenho não dá para comprar a casa.
f)_____ capital do Piauí é Teresina.
g)_____grama do ouro subiu 10%, este mês.
i) O jardineiro cortou _______ grama.

3) Leia o Leia o texto, circule os artigos definidos e sublinhe os artigos indefinidos:
O passeio no clube
Estava a manhã ensolarada! As nuvens do céu estavam em forma de flocos de algodão.
As crianças resolveram passar um dia no clube.
A água da piscina estava morninha.
Gilberto brinca com a bola colorida enquanto Sofia dá um mergulho na piscina.
O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de sol e deu
uma cochilada.
O dia passou tão rapidamente que as crianças nem perceberam o tempo passar.

4)Complete com os artigos definidos adequados:
a) ____ cão
b) ____ borboleta
c) ____ pavão
d) ____ marrecos
e) ____ galinha
f) ____ muda
g) ____ abelhas
h) ____ cabras
i) ____ leitão
5)Complete com os artigos indefinidos adequados:
a) ____ garoto
b) ____ pilões
c) ____ pipa
d) ____ rosas
e) ____ bolas
f) ____ bombons
g) ____ casa
h) ____ patins
i) ____ boneca

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 11

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 15/ 07 / 2020
Data de emissão: 13/07 /2020
Data de devolução: 20 / 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)

1)Calcule as divisões:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: História

Professora:

Atividade – 11

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 15/ 07/ 2020
Data de emissão: 13/07 /2020
Data de devolução: 20 / 07/ 2020
Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social
Objeto do conhecimento: O papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos
Habilidades: EF05HI03
Leia o texto e depois responda as questões:
Organização social e religiosidade no Período Neolítico
Em muitos lugares, a organização política e social
esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos
urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais e,em
várias sociedades antigas, os poderes políticos e
religiosos estavam ligados.
Os centros cerimoniais eram lugares que se cultuavam
figuras religiosas importantes para cada cultura e onde
eram feitas oferendas às divindades para comemorar e
agradecer pela boa caça ou por uma colheita farta.

Sítio arqueológico da cidade de Chavin de Huantar.Região de Lima, Peru,2014.

Os centros religiosos que eram lugares de peregrinação recebiam muitas pessoas e se
transformaram em cidades complexas, que podiam estar integradas a uma rede de comércios ou
estradas.Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares.
Assim, a partir de alguns centros cerimoniais surgiram cidades que se organizavam de acordo
com uma hierarquia social (organização segundo graus de importância ou subordinação.
No continente americano também havia cidades com essas características, como a cidade a
cidade de Chavin de Huantar, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação
religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.500 e 2500 anos atrás. Na cidade havia
edifícios públicos , templos e praças.A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as
regiões onde atualmente se localizam o Equador e a Bolívia.

a) O que eram os centros cerimônias no Período Neolítico?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b)Complete:
Em muitos lugares, a organização ____________ e social esteve ligadas a fatores
_____________.Diversos
núcleos
____________
se
estabeleceram
como
centros
_________________ e, em várias sociedades antigas, os poderes _______________ e
________________ estavam ligados.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ciências

Professora:

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 16 / 07/ 2020
Unidade Temática : Matéria e energia
dos materiais
Data de emissão: 13/07/2020

Atividade – 11

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Propriedade físicas
Habilidades: ( EF05CI03 )
Data de devolução: 20 / 07 / 2020

Recursos Naturais
Os Recursos Naturais são os elementos que a natureza oferece, que por sua vez, são utilizados
pelo homem na construção e desenvolvimento das sociedades e portanto, para sua sobrevivência.
Dessa forma, são explorados para servir de matéria ou energia aos seres humanos, por exemplo,
minérios, petróleo, vegetais, animais, água, solo, ar, luz solar, etc.
Os recursos naturais dividem-se em: Recursos renováveis e Recursos não renováveis

Recursos renováveis
Vento: É a movimentação do ar. O vento é usado para girar turbinas que produzem energia elétrica
nas usinas eólicas.

Energia solar: É utilizada na fotossíntese pelas plantas, para aquecer a água e para a produção
de energia elétrica. Os seres humanos aproveitam a energia solar de forma indireta, por meio da
agricultura e da alimentação.

Água: É usada para beber, para cozinhar, para lazer e para gerar energia em usinas hidrelétricas e
vários processos industriais.

Vegetação: É usada na alimentação, na produção de madeira, de combustível para automóveis e
de carvão vegetal, utilizados para gerar energia elétrica. Apesar de serem recurso renovável, as
matas nativas demoram centenas de anos para se recompor após o desmatamento, que deve ser
evitado.

Recursos não renováveis
Gás natural: O gás natural é usado como combustível para a produção de energia elétrica nas
usinas termoelétricas.
O gás natural também é usado como gás de cozinha.

Petróleo: Seus derivados são usados na produção de combustíveis para automóveis, aviões e
navios e na composição de tintas, óleos, produtos plásticos, entre outros produtos.

Carvão mineral: É usado para gerar energia elétrica nas termoelétricas para o aquecimento de
caldeiras nas siderúrgicas e para a produção de corantes, inseticidas e fertilizantes.

Outros minerais: O ferro, o ouro, a bauxita, o cobre, o calcário, o sal e o quartzo, por exemplo,
tem usos distintos na indústria, sendo utilizados na construção civil, na composição de vários
produtos e embalagens e até na fabricação de medicamentos.

Atividades
1 ) Observe as imagens e identifique o recurso natural utilizado na geração de energia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ) Associe corretamente as colunas.
A – Recursos renováveis

B – Recursos não renováveis

(

) Granito

(

) Petróleo

(

) Água

(

) Vento

(

) Solo

(

) Gás natural
(

) Madeira

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ) Reciclar é necessário pois:
a ) ( ) Auxilia no processo de obtenção de matéria orgânica.
b ) ( ) Ajuda a acelerar o processo de degradação do meio ambiente.
c ) ( ) Ajuda na preservação tanto do ambiente como de certos recursos não renováveis.
d ) ( ) Auxilia na utilização de recursos não renováveis em maior quantidade.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ) Complete as frases com a informação da chave.

Chave: não renováveis, recursos naturais , impactos ambientais , contaminação da água , solos.
a ) Os ________________________________ são bens que a natureza oferece ao ser humano
para satisfazer as suas necessidades.
b ) A exploração dos recursos naturais não renováveis provoca _________________________
negativos como a _________________________ e dos __________________ .
c ) O petróleo , o gás natural e o carvão são combustíveis fósseis muito utilizados como fonte de
energia e classificam-se como recursos__________________________________ .

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 11

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 16 / 07 / 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: ( EF05MA08 )
Data de emissão: 13 /2020
Data de devolução: 20 / 07 / 2020

Atividades de Matemática
1 ) Observe o modelo e efetue as divisões:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

g)

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia

Professora:

Atividade – 11

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 17 / 07/ 2020
Turma: 5º Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-raciais e
étnico-culturais e desigualdades sociais
Habilidades: (EF05GE02 )
Data de emissão: 13 /07/2020
Data de devolução: 20 / 07 / 2020

Orietanto-se na superfície terrestre
Em nosso dia a dia, nos orientamos por meio de endereço e de pontos de referência .Mas como
podemos nos localizar e nos orientar na extensa superfície do planeta? É que vamos estudar a
seguir.

 Os pontos cardeais e colaterais
Podemos nos orientar pelos pontos
cardeais e colaterais. Os pontos cardeais
são: o Norte( N ), o Sul ( S ), o Leste ( L ) e o
Oeste ( O ).Os pontos colaterais são: o
Nordeste ( NE ), o Sudeste ( SE), o Sudoeste
( SO ) e o Noroeste ( NO ).
Os pontos cardeais e colaterais são
representados pela rosa dos ventos,
mostrada nos mapas.

Atividades
1 ) Agora, considerando a escola como ponto de referência, observe a rosa dos ventos , responda
as questões a seguir.
a ) O teatro localiza-se a _____________ da
escola.
b ) O estádio de futebol localiza-se a _________
da escola
c ) A lanchonete localiza-se a ______________
da escola.
d ) A igreja localiza-se a __________________
da escola.
d ) O aeroporto localiza-se a _______________
da escola.
e ) A rodoviária localiza-se a _______________
da escola.
f ) O museu localiza-se a ___________________
da escola.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Artes

Professora:

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 17 / 07 / 2020
Data de emissão: 13/07 /2020
Unidade temática: artes visuais
Objeto do conhecimento: Processos de Criação
Habilidades: (EF15AR04)

Atividade – 11

Turma:
Data de devolução: 20 / 07/ 2020

Releituras
Também conhecida como “nova pintura”, uma releitura possibilita o uso de imagens prévias,
tanto de fotografias como outras formas em que as imagens se apresentem, incluindo obras
anteriores de outras artistas.A releitura abaixo, foi criada pela aluna Sarah(10 anos) ,
moradora do município de Florianópolis.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular – Educação Física
Aluno(a) :
11ª Atividade

5º ano
Professor: Eustáquio
Data de emissão: 14/07/2020 Data para devolução: 21/07/2020

Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: Dança urbana
Habilidade: EF67EF13

Tradição da festa junina
A festa junina se instalou no Brasil com a chagada dos portugueses, a festa que já era típica na Europa,
também passou ser celebradas aqui 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, o espaço onde se
reúnem todos os festejos do período é chamado de arraial ou, segundo o modo de falar do homem do campo (o
caipira), “arraiá”. As Comidas e bebidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas de hoje são uma
mistura de partes da cultura africana, européia e indígena.
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 é uma dança de pares, de origem francesa,
introduzida no Brasil em 1808 pela corte portuguesa, que se instalou no Rio de Janeiro, o ritmo alegre foi
incorporado pelas populações rurais e hoje é dança obrigatória nas festas juninas.

1) Colora as imagens e circule apenas aquelas imagens que encontramos na festa junina.

