ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 8

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 22 / 06 / 2020
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto do conhecimento: compreensão em leitura e estratégia de leitura
Habilidades: EF05LP10 e EF15LP03
Alegrias de São João

2) O poema tem ---------------------- versos e __________________ estrofes.
3) O que tem na barraca da Antônia?_________________________________________________
4) De acordo com o texto, quem faz simpatia?
______________________________________________________________________________
5) Qual é o mês de São João?
______________________________________________________________________________
6) Quais são os enfeites da festa de São João?
______________________________________________________________________________
7) Copie do texto.
a) Os substantivos próprios:
______________________________________________________________________________
b) Da 2° estrofe dois substantivos comuns:
______________________________________________________________________________
8) Você costuma ir às festas juninas? Por quê?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9) Encontre no caça-palavras abaixo 10 palavras relacionadas à festa junina. Pinte de vermelho as
palavras que encontrar:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Ensino Religioso

Professora:

Atividade – 8

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 22 / 06 / 2020
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Objeto do conhecimento: Narrativas religiosas
Habilidades: (EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver
1)Leia o texto abaixo:

a) O que você entendeu sobre o texto?
_________________________________
-----------------------------------------------------_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

b) Você já se colocou no lugar do outro em
alguma situação? Qual?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2) Essa é a sua árvore. Ela precisa ser regada de bons sentimentos , valores e atitudes para que você seja
capaz de praticar a empatia. Como você tem cuidado de sua árvore? Que valores tem cultivado? Escreva
nos corações:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 8

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 23 / 06 / 2020
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020
Unidade temática: Números
Objeto do conhecimento: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação de números naturais (de
até seis ordens)
Problemas: multiplicação e divisão de números racionais cuja representação decimal é finita por números naturais
Habilidades: EF05MA01, EF05MA07 e EF05MA08
“ATENÇÃO, ATENÇÃO O ARRAIAR JÁ VAI COMEÇAR!”
Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as Festa Juninas constituem a segunda maior
comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval. Baseado nestas festas
com guloseimas tão saborosas, decoração e vestuário típico, leia com atenção e resolva as situações
problemas:

1) Na escola Presidente Vargas, estudam 3 centenas, duas dezenas e 5 unidades de meninos e 4
centenas, 9 dezenas e 9 unidades de meninas. Quantos alunos estudam na escola?
Operação:

Resposta:

2) ) Para decorar a escola foram feitas 1 unidade de milhar e 5 centenas 3 dezenas e 5 unidades
de bandeirinhas para o corredor da escola, 4 unidades de milhar, 7 centenas e 9 dezenas e 1
unidade para o pátio para a frente da escola. Quantas bandeirinhas foram feitas ao total?
Operação:
Resposta:

3) A turma do terceiro ano apresentou uma quadrilha com 24 alunos, o quarto ano apresentou com
o dobro de alunos e quinto ano com o triplo. Qual a quantidade de alunos de cada ano? Qual a
quantidade ao total de alunos que apresentaram nas quadrilhas?
Operação:
Resposta:

4) A maçã do amor, foi a sensação da festa! Durante o “arraiá” algumas encomendas vieram antes
da festa. Se foram feitas 1485 maçãs e vendidas para 1387 pessoas, quantas maçãs sobraram?
Operação:
Resposta:

5)Paulo , Ana e Lívia fizeram bandeirinhas para a festa junina da rua.Paulo fez 725 bandeirinhas,
Ana 327 e Lívia 487. Quantas bandeirinhas eles fizeram no total?
Operação :
Resposta:

6) Observe a tabela de preços na Escola Pantoja:

a)Carlos irá comprar dois refrigerantes e um pedaço de bolo de fubá. Quanto Carlos gastará?
Operação:
Resposta?

b)Carlos pretende pescar 9 vezes.Qual o total gasto por ele na pescaria?
Operação:
Resposta:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: História

Professora:

Atividade – 8

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 24 / 06 / 2020
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020
Unidade temática: Povos e cultura: meu lugar no mundo e meu grupo social
Objeto do conhecimento: Compreender a formação dos grupos sociais em clãs e tribos e, posteriormente, em
núcleos maiores e com organização política, como as cidades.

Habilidades: EF05HI01 e EF05HI02

Leia o texto abaixo e responda as questões:
As mulheres do período Neolítico
Esse processo de (...) domesticação, regularidade alimentar veio introduzir uma segunda fase (...). Com
ele, iniciou-se a reunião sistemática e o plantio de sementes (...). A domesticação geral foi acompanhada de
um papel mais importante atribuído à mulher(...)plantando sementes e vigiando as mudas, talvez ,
primeiramente num ritmo de fertilidade, antes que o crescimento e a multiplicação das sementes sugerisse
uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos.(...)
(...) Era ela que cuidava dos jardins e foi ela quem conseguiu essas obras primas de seleção e
cruzamento que transformasse espécies selvagens e rudes em variedades domesticas (...) e ricamente
nutritivas; foi à mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando formas aos primeiros
vasos de barro. Na forma, também, a aldeia é criação sua (...) era a aldeia o ninho coletivo para o cuidado e
nutrição dos filhos (...).
A vida estável da aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes (que se desloca ou viaja), dos
grupos menores, pelo fato de proporcionar um máximo de facilidades para a fecundidade, nutrição e
proteção (.). Sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e doméstico, os excessos de alimentos e
capacidade de trabalho que tornaram possível a vida urbana não teriam existido.

a) Quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher nas sociedades
agrícolas neolíticas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Indique três exemplos de papéis importantes (profissões) que as mulheres exercem na sua
comunidade.
__________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Português

Professora:

Atividade – 8

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 24 / 06 / 2020
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020
Unidade temática: Produção de texto
Objeto do conhecimento: Construção do sistema alfabético/convenções da escrita
Habilidades: EF35LP07

Era dia de festejos juninos, toda a turma da Mônica saiu para se divertir. Cebolinha levou Magali
agarrada em seus braços; comprou milho e pipoca para ela. Tudo parecia ir às mil maravilhas, até que ela
avistou _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ciências

Professora:

Atividade – 8

Aluno(a):
Atividade referente ao dia : 25 / 06 / 2020
Turma: 5º Unidade Temática: Matéria e energia
Objeto de conhecimento: Propriedades físicas dos materiais
Habilidades: (EF05CI01)
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020

Os recursos naturais
Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da
vida. Nós, diariamente, buscamos satisfazer nossas necessidades e para isso recorremos ao meio
ambiente e ao que ele nos fornece.
São considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na
natureza, dentre os quais podemos citar: o solo, a água, o oxigênio, energia oriunda do Sol, as
florestas, os animais, dentre outros. Os recursos naturais são classificados em dois grupos
distintos: os recursos naturais não renováveis e os recursos naturais renováveis.
Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de
tempo que garanta o suprimento das necessidades do ser humano, sendo, portanto, uma
regeneração lenta. Sendo assim, a utilização desses pode levar ao seu esgotamento, deixando
então de existir. Com esse aspecto temos: o alumínio, o ferro, o petróleo, o ouro, o estanho, o
níquel e muitos outros. Isso quer dizer que quanto mais se extrai, mais as reservas diminuem,
diante desse fato é importante adotar medidas de consumo comedido, poupando recursos para o
futuro.
Já os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza, existindo em
abundância. Normalmente, esses recursos não se esgotam com facilidade devido ao tempo de
renovação e sua facilidade de renovação. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados
pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza .. Os recursos com tais
características são: florestas, água e solo. Caso haja o uso ponderado de tais recursos, certamente
não se esgotarão.

Atividades
1)Explique o que são recursos naturais?
R.:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2)Explique o que são recursos renováveis?
R.:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3)Explique o que são recursos não renováveis?
R.:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4)Cite 3 exemplos de recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis.
Renovável:
R.:__________________________________________________________________

Não renovável:
R: __________________________________________________________________
5)Complete corretamente a cruzadinha dos recursos naturais:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia

Professora:

Atividade – 8

Aluno(a):
Atividade referente ao dia: 25 / 06 / 2020
Turma: 5º Unidade Temática: O mundo em que vivemos
Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-culturais
e desigualdades sociais
Habilidades: ( EF05GE02)
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 2020

A forma e os movimentos da Terra
O texto a seguir descreve o sonho de uma menina, no qual ela está observando o nosso planeta do
espaço sideral. Leia-o.
[...]
De repente, Jane olhou para trás e viu uma esfera levemente achatada, deslumbrante em seus
tons azulados.
— O que é aquilo?— perguntou espantada. — Que beleza!
— É a nossa Terra. Os astronautas também se encantaram, quando a viram do espaço pela
primeira vez.
— [...] Sempre soube que a Terra tinha o formato de uma esfera. Mas essa aí não é uma esfera
perfeita ...
— É que daqui só estamos vendo a parte iluminada, o restante está em sombra. O sol, quando
ilumina um lado da Terra, não ilumina o outro. No lado iluminado é dia, no outro é noite. Por
exemplo, quando no Brasil é dia, no Japão é noite. Conforme a Terra vai girando em torno de si, o
lado que é dia vai anoitecendo e o que é noite vai amanhecendo.
[...]
Dança dos planetas, de Edgar Rangel Netto.São Paulo FDT 1984 pag.11.
Coleção Galáxia.Iniciação à Astronomia.

a) De acordo com o texto, como é o formato do nosso planeta?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Qual é o movimento do nosso planeta descrito no texto?
_______________________________________________________________________________
c) Que outro movimento realizado pelo nosso planeta você estudou? Escreva as principais
características desse movimento.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Matemática

Professora:

Atividade – 8

Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 26 / 06 / 2020
Data de emissão: 22/06 /2020
Data de devolução: 29 / 06 / 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: (EF05MA24)

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Artes

Professora:

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 26 / 06 / 2020
Data de emissão: 22/06 /2020
Unidade temática: Artes Visuais
Objeto do conhecimento: Materialidades
Habilidades: EF15AR04

Atividade – 8

Turma:
Data de devolução: 29 / 06 / 2020

Não se esqueça de fazer um belo colorido!!!
Você sempre arrasa. Beijinhos da prof.!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental
Componente: Educação Física
Nome:
Turma:
Professor: Eustáquio Cândido da Silva

Data de emissão: 23/06 – Devolução: 30/06

Cuidados durante a atividade física
Os alunos participantes de atividade física, no ambiente escolar, principalmente os dos
esportes coletivos, estão sujeitos a lesões dos mais variados tipos. O assunto é ainda mais
grave, já que as crianças costumam estar muito empolgadas para as aulas de educação física.
Nas escolas, os diretores e pais estão sempre preocupados em manter os jovens e crianças
ativos e saudáveis, e por isso não querem que os alunos se machuquem. O professor de
Educação Física tem que incentivar a prática de esportes, mas não pode descuidar dos alunos
por nenhum instante. Mesmo sendo impossível evitar todas as lesões na aula, existem
medidas preventivas que podem ajudar os professores a reduzir a possibilidade de acidentes.
Os jovens, adolescentes e crianças estão em processo de construção do seu estilo, isso
significa que muitas vezes, o uso de acessórios como cordões, anéis, tic -tac, brincos, piercing,
alargadores, relógios e similares. Esses acessórios podem causar arranhões, perfurar ou até
causar lesões graves a próprio o próprio aluno ou para os colegas de classe. Cabe ao
professor alertar que retirem todos os acessórios antes de iniciar a aula e verificar se to dos os
estudantes seguiram as recomendações dadas, ou seja, fica vedado o uso de quaisquer
acessórios que possam causar lesões durante as aulas. Por este motivo, também é vedado o uso de
chinelos na educação física, pois podem causar inúmeros ferimentos no pé, já que variam de menor
a graves lesões e acidentes. Devido às crianças estarem em constante crescimento e
desenvolvimento, orienta-se que todos os dias e principalmente nos dias que tem Educação Física
ou a prática de qualquer outra atividade física, todos devam usar tênis, para assim garantir que os
exercícios sejam realizados com o maior conforto e segurança possíveis.
Leia mais em:
Correio dos lagos -http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/online/educa%C3%A7%C3%A3o/sa%C3%BAde-na-escola-o-uso-do-t%C3%AAnis-1.2113328;
IEB Portal de jornalismo - http://jornalismo.iesb.br/2015/03/30/roupas-inadequadas-para-exerciciosfisicos-podem-prejudicar-saude/;
Portal da educação física - https://www.educacaofisica.com.br/noticias/acidentes-acontecem-nasaulas-de-educacao-fisica/;
Impulsiona - https://impulsiona.org.br/como-evitar-lesoes-nas-aulas-de-educacao-fisica/;
Para curiosos - https://www.paraoscuriosos.com/a6185/as-razoes-sobre-por-que-devemos-evitarao-maximo-usar-chinelos.

1) De acordo com o texto acima, responda:
a) O chinelo faz parte do traje permitido para aula de educação física? Explique.

b) Fazer aula de educação física de chinelo pode provocar uma queda?

c) Pode fazer aula de educação física usando tic-tac? Explique.

d) Cite três acidentes que podem ocorrer utilizando chinelo na atividade física?

e) Você já fez aula de educação física de chinelo?

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Não pode fazer atividade física de chinelo.
( ) O chinelo faz parte do traje de educação física.
( ) O chinelo é traje de banho.
( ) O chinelo é usado para o trabalho.
( ) O chinelo é traje de lazer.

Observação: Copie as atividades no verso da folha.

