ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Português
Professora:
Atividade –20
Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 14 / 09/ 2020
Data de emissão: 14/09 /2020
Data de devolução: 21 / 09 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma) /
Objeto do conhecimento: compreensão em leitura e estratégia de leitura memória
Habilidades: : EF35LP03, EF35LP21, EF15LP02

Leia o texto abaixo:
Curiosidade sobre os refrigerantes
Os primeiros refrigerantes surgiram em 1676, em Paris. Na verdade, a mistura era mais um suco artificial
do que um refrigerante, nela continha água, suco de limão e açúcar.
O refrigerante como conhecemos, com a mistura de gás e água, foi inventado em 1772, por Joseph
Priestley, que desenvolveu as pesquisas que levaram ao descobrimento da água gaseificada. Porém, essa
mistura só foi comercializada em 1830, exclusivamente para fins farmacêuticos, como por exemplo, na ajuda
do processo digestivo.
As duas maiores fabricantes do mundo, Coca-cola e Pepsi também foram pioneiras na história do
refrigerante e suas fórmulas tiveram o mesmo fim: ajudar na digestão das pessoas.
O farmacêutico John Pemberton criou uma mistura de cor caramelo e a juntou com água gaseificada. Seu
contador, Frank Robinson, batizou a bebida de Coca-cola e eles começaram a vendê-la na farmácia pelo
preço de US0,05 para ajudar no processo de digestão.
Na Pepsi, o propósito da bebida era também, de ajudar, rejuvenescer e melhorar a digestão. Um reflexo
disso é o próprio nome Pepsi que veio da Pepsina, a principal enzima que ativa no processo da digestão e
que estava presente na composição da bebida junto com nozes de cola.
Fonte: Pinterest.com
Questão 01- Quando surgiram os primeiros refrigerantes? Como eles eram?
X______________________________________________________________________________________
Questão 02- Por volta do ano de 1830, qual era a finalidade desta mistura?
X______________________________________________________________________________________
Questão 03- Segundo o texto, quais são os maiores fabricantes de refrigerante do mundo?
X______________________________________________________________________________________
Questão 04- Há alguns anos atrás onde eram comercializados esses produtos?
X______________________________________________________________________________________
Questão 05Retire do texto:
a) 5 substantivos próprios.__________________________________________________________________
b) 2 palavras proparoxítona _________________________________________________________________
c) 2 palavras oxítonas _____________________________________________________________________
Estou morrendo de saudades de você!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Religião

Professora:

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 14/ 09 / 2020
Data de emissão:14/09 /2020
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Objeto do conhecimento: Narrativas religiosas

Atividade – 20

Turma:
Data de devolução: 21 / 09 / 2020
Habilidade: (EF05ER03)

O homem
O homem é um dos mais recentes seres vivos na face da Terra. Ele ocupa um espaço de poucos
milímetros, enquanto o tempo da vida é representado por um espaço de 8 cm. Se a vida começasse em
zero-hora de um dia, quando o homem surgiria? No último segundo da vigésima quarta hora. É isso
mesmo. Somos hóspedes recém-chegados à Terra. Mas, embora seja novo no planeta, o homem
domina pela inteligência e criatividade. Domina no bom e no mau sentido. Ele aprendeu a tirar proveito
do ar, das plantas, da água, da energia: inventou máquinas maravilhosas: fabricou remédios contra
doenças e fez tantos outros benefícios para a humanidade. Em compensação, está destruindo o próprio
planeta e seus habitantes. O homem agora precisa aprender a respeitar e amar a Deus, o próximo e a
Terra. O amor é a única energia capaz de dominar com sabedoria o nosso planeta para que a felicidade
seja para todos e em todos os tempos.
http://pt.slideshare.net/claudiarocosta/as-novas-descobertas-sobre-o-crebro-humano

1)De acordo com o texto, por que o homem domina o mundo?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:
- O homem está usando sua inteligência em favor da humanidade quando:
(

) Constrói bombas e armas nucleares.

(

) Encontra a cura para uma doença.

(

) Inventa objetos para facilitar a vida humana.

(

) Comanda guerras e invasões.

(

) Utiliza de maneira irresponsável os recursos naturais.

(

) Escreve lindas poesias.

(

) Organiza eventos em favor da preservação da vida.

(

) É a favor do aborto.

(

) Procura semear o bem e a justiça.

(

) Anuncia a Palavra de Deus às outras pessoas

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Português
Professora:
Atividade –20
Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 15 / 09/ 2020
Data de emissão: 14/09 /2020
Data de devolução: 21 / 09 / 2020
Unidade temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto do conhecimento: Homonímia
Habilidades: (EF05LP02)
1) Há palavras que têm a mesma grafia ,mas cujos significados se alteram em razão da posição da sílaba
tônica
Veja o exemplo abaixo:


Ele trabalha em uma fábrica de peças para carros.



Não se fabrica mais esse modelo de carro.

Complete as frases com as palavras entre parenteses .Note que nessas palavras a posição da sílaba
tônica é diferente.
a) Ela tem uma _____________ quanto a que roupa usar na festa.
Ela ______________________ que ele vá a festa. ( duvida –dúvida)
b) Eu me ______________________ todos os dias pela manhã.
As tropas do ____________________ auxiliaram no resgate dos refugiados. ( exercito –exército).
c) Eu queria ser atendido pelo _________________ de plantão.
Quando eu me _____________________ ,corro o risco de intoxicação. (medico- médico)
d) O _______________ nesta parte da cidade é muito intenso.
Eu nunca ____________________ por esse caminho por temer um assalto. (transito- trânsito)
e) O _______________estava bem animado quando aquela escola de samba passou na avenida .
Eu sempre ___________________________ o resultado das competições do campeonato escolar de
futebol.( publico- público)
f)

Todo mês, quando eu _______________________ minhas contas,fico tão aliviado que nem me
importo de ter ficado com tão pouco dinheiro para gastar.
Ao tentar pegar o sono , a criança derramou todo o _____________________ do copo. ( liquidolíquido)

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 19

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 15/ 09 / 2020
Data de emissão: 14/09 /2020
Data de devolução: 21/ 09/ 2020
Unidade temática: Álgebra
Objeto do conhecimento: Propriedades da igualdade e noções de equivalência
Habilidades: EF05MA10
1)Determine o valor de cada expressão numérica:
a) 117 + 115 + 112

b)350 -200 +410

c)100 – 27- 56 +23

d)815 + 170 – 585 -375

2) Ligue cada expressão numérica ao respectivo valor. Se preferir, use uma calculadora para resolver as
expressões:

3) Invente uma expressão numérica com adições e subtrações cujo resultado seja:
a)22

b) 1 000

Tenha uma excelente semana meu amorzinho!

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

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 16 / 09 / 2020
Unidade Temática : Matéria e energia
dos materiais
Data de emissão: 14 /09/2020

Atividade – 20

Turma: 5º Objeto de conhecimento: Propriedade físicas
Habilidades: ( EF05CI01 )
Data de devolução: 21 / 09 / 2020

Os usos do magnetismo
Os imãs são usados em bússolas, jogos, enfeites de geladeiras, entre outros. Televisão,
computador, rádio e telefone celular são exemplos de aparelhos que têm algum tipo de imã em seu
interior.
 O imã é um objeto que apresenta propriedades magnéticas, ou seja, tem a capacidade de
atrair alguns tipos de materiais . Circule os objetos que podem ser atraídos por ele.

A bússola e o magnetismo terrestre
A bússola é uma das grandes invenções tecnológicas da humanidade. Ela permitiu determinar as
direções. Isso favoreceu as exploração marítima e possibilitou uma grande revolução no comércio
mundial.
A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. Agulha da bússola
fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção norte-sul.
 Em sua opinião, uma bússola funcionaria se
sua agulha feita de material metálico fosse
trocada por um palito de fósforo? Explique.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 20

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 16 / 09 / 2020
Data de emissão: 14 /09 /2020
Data de devolução: 21 / 09/ 2020
Unidade temática: Álgebra Objeto do conhecimento: Propriedades da igualdade e noções de equivalência
Habilidades: EF05MA10

Atividades
Calcule o valor das seguintes expressões numéricas:
a ) 15 + ( 3 x 8 + 4 )
b ) ( 30 – 7 x 4 ) x 10
c ) 60 – ( 7 x 5 – 15 )
d ) 10 + [ 26 – ( 6 x 4 – 13 ) x 2 ]
e ) 10 – [ ( 2 x 8 + 4 ) ÷ 5 + 1 ]
f ) 12 + { 13 – [ 1 +4 x ( 45 ÷ 9 ) – 11 ] + 2 }
OBS: Use o verso da folha para resolver as expressões numéricas.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Geografia

Professora:

Atividade – 20

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 17/ 09/ 2020
Turma: 5º Unidade Temática: O mundo em que vivemos Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-raciais e étnicoculturais e desigualdades sociais
Habilidades: (EF05GE02 )
Data de emissão: 14 / 09 /2020
Data de devolução: 21 / 09 / 2020

América do Sul
Observe atentamente o mapa e responda às questões a seguir.

Complete as frases corretamente, usando
uma das palavras de cada quadro.
a ) Um dos países vizinhos ao ________
do Brasil é o Suriname.

norte -

sul

b ) O Peru é um dos países que fazem
divisa com o Brasil e está localizado a
_____________ do território brasileiro.
leste

- oeste

c ) O Uruguai é um país localizado ao
_____________ do Brasil.
norte

-

sul

2 ) O encontro entre os diversos povos indígenas que habitavam as terras da América do Sul e os
povos colonizadores, assim como outros imigrantes, contribuíram para a riqueza cultural dessa
região. Um exemplo disso são as diferentes línguas faladas em vários países.
 Vamos conhecer um pouco mais sobre esse aspecto cultural da América do Sul realizando
um pesquisa em livros, revistas e na internet e preenchendo a tabela.

País
Brasil
Guiana
Chile
Peru

Idioma oficial

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora:

Atividade – 20

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 17 / 09/ 2020
Turma: 5º Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social
Objeto de conhecimento: O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados
Habilidades: (EF05HI01)
Data de emissão: 14 /09/2020
Data de devolução: 21/ 09 / 2020

1)Como ocorreu as formação das primeiras cidades?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2) Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? Explique.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Artes

Professora:

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 18 / 09/ 2020
Data de emissão: 14 /09 /2020
Unidade temática: Artes visuais
Objeto do conhecimento: Processo de criação
Habilidades: (EF15AR04)

Atividade – 20

Turma:
Data de devolução: 21 / 09/ 2020

Observe a imagem acima. Zezé é um menino com muita imaginação que tem uma árvore como amiga.
Menino e árvore conversam .Zezé pergunta:
-Por onde você fala?
-Árvore fala por todo canto. Pelas folhas, pelos galhos, pelas raízes. Quer ver ? Encoste seu ouvido aqui
no meu tronco que você escuta meu coração bater.
Fiquei meio indeciso, mas vendo meu tamanho, perdi o medo. Encostei o ouvido e uma coisa longe fazia
tique...tique...
-Viu?
- Me diga uma coisa. Todo mundo sabe que você fala?
-Não. Só você.
José Mauro de Vasconcelos. Meu pé de laranja-lima.Ilustrações de Jaime Cortez 72.ed.São Paulo: Melhoramentos,1994.p.33.

1) Como você imagina a cena do filme e do trecho do livro?Escreva aqui suas idéias.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2)Agora crie um desenho do que você imaginou. Faça o desenho no verso desta folha ou em outra .
Sugestão de filme: Meu pé de laranja- filme.

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

5º ano

19ª Atividade

Professor: Eustáquio

Data de emissão: 14/09/2020

Data para devolução: 21/09/2020

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

Covid-19 e atividade física
A atividade física pode melhorar a qualidade de vida, trazendo benefícios à saúde física e mental.
Assim, diante da pandemia precisamos adaptar e aprender a não ficar só no sofá e em frente às
telas de celulares ou só no videogame, é necessário se movimentar. Por isso, ao longo do dia é
recomendado brincar de esconde-esconde, de mímica, dançar, pular corda e amarelinha. Aproveite
também para convidar as pessoas que moram com você para sair do sofá. Assim, praticar
atividade física pode se tornar um momento familiar de entretenimento.

1) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a) ( ) As crianças não devem ser estimuladas a exercitarem em casa.
b) ( ) O recomendado é passar menos tempo em videogame e celulares.
c) ( ) Apenas a alimentação saudável traz benefício à saúde.
d) ( ) Atividade física melhora a qualidade de vida.
e) ( ) A atividade física realizada no ambiente domiciliar surge como uma alternativa
interessante.

2) Liste abaixo, quatro exercícios e/ou brincadeiras para fazer em família:
1.
2.
3.
4.

