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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
19/04/2021 à 07/05/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Utilização de regras de correspondência morfológico-gramaticais: ESA – adjetivos que indicam lugar de origem, 
EZA – substantivo derivados de adjetivos; 
-Contos de assombração; 
-Classificação das palavras segundo a posição da sílaba tônica (proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas); 
-Utilização da pontuação no texto para garantir legibilidade e para provocar os efeitos de sentido desejados; 
-Concordância verbal na constituição da coesão e coerência do texto; 
-Contos maravilhosos. 
 
OBJETIVOS:  
-Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e 
palavras de uso frequente com correspondências irregulares; 
-Conhecer o enredo característico dos contos de assombração que retrata o suspense e o medo; 
-Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; 
-Reconhecer a importância da pontuação na fruição da leitura; 
-Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes/ 
sujeitos da oração; 
-Identificar os elementos organizacionais e estruturais dos contos maravilhosos; 
-Conhecer a finalidade desse gênero. 

 
Olá, querido (a) aluno (a)! Como está? Logo estaremos todos juntos novamente na escola, mas 

enquanto não é possível, se cuide! Saia de casa somente se necessário e aproveite, pois agora é sua 
chance de estudar bastante e de aprender um pouquinho mais. Para isso, você deve ler todos os textos 
com atenção e responder as atividades com calma. Caso tenha dúvidas, você pode anotá-las na própria 

atividade (para a professora ver durante a correção), ou pedir ajuda de um familiar. Abraços e bons 
estudos! 

 
Língua Portuguesa 

SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS 
 

Substantivo é a palavra que serve para nomear objetos, lugares, coisas, pessoas, sentimentos. 
Os substantivos podem ser:  

 
Comuns: se referem a coisas ou seres em geral (cidade, menino, país). 
 
Próprios: são substantivos próprios o nome de cidades, pessoas, estados, ruas, países. (Bauru, 

Fernando, Brasil). 
Os substantivos próprios são escritos com letra inicial maiúscula. 
 
 
Adjetivo é a palavra que utilizamos para atribuir características a objetos e pessoas. 
Exemplos: menino alto – cidade pequena 
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Atividade 1: Escolha um adjetivo nas plaquinhas abaixo e classifique cada substantivo. Siga o exemplo 
do morango. 
 

 
 
Atividade 2: Continue assinalando com um X nas colunas, se o substantivo é comum ou próprio. 
 

 
 
PALAVRAS TERMINADAS COM ESA E EZA 

 
Escrevem-se com ESA substantivos que indicam nacionalidade, título, procedência, origem 
(lugar). 

CHINESA                           BARONESA                          
 

Escrevem-se com EZA substantivos que indicam qualidades, características. 
GENTILEZA                       RIQUEZA                     
 
Atividade 3: Agora é sua vez! Complete com S ou Z.      
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Atividade 4: Leia o texto abaixo e responda as questões, assinalando com um X a resposta correta. 
 
Encurtando caminho  
 

Tia Maria, quando criança, se atrasou na saída da escola, e na hora em que foi voltar para casa já 
começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, 
fazendo o mesmo trajeto que ela.  

Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou:  
– Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga! Será que você se importa se nós formos 

juntas?  
– Claro que não. Eu entendo você – respondeu a outra. – Quando eu estava viva, sentia exatamente 

a mesma coisa.  
Do livro Sete histórias para sacudir o esqueleto. De Ângela Lago, Editora Companhia das Letrinhas, São Paulo, 2002. 

 
a) De acordo com o texto, Maria estava atrasada e resolveu: 
(  ) andar sozinha a noite 
(  ) cortar caminho pelo cemitério 
(  ) visitar sua tia no cemitério 
 
b) A expressão “me dá um frio na barriga”, significa: 
(  ) que ela estava sentindo frio 
(  ) que ela estava tomando sorvete 
(  ) que ela estava sentindo medo 
 
SÍLABA TÔNICA 
 
As palavras podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica.   
 
1. O que é sílaba tônica? É a sílaba que pronunciamos “mais forte” na palavra.  
Exemplos: CAFÉ - PACÍFICO - BONECA 
 
2. Como podemos classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica?  
Oxítona: quando a última sílaba é tônica. Exemplo: CAFÉ 
Paroxítona: quando a penúltima sílaba é tônica. Exemplo: BONECA 
Proparoxítona: quando a antepenúltima sílaba é tônica. Exemplo: PACÍFICO 
 
Atividade 5: Pinte a sílaba tônica (mais forte) das palavras abaixo. 
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PONTUAÇÃO 
 

 
 
Atividade 6: Escreva uma frase para cada sinal de pontuação abaixo. 
 

 
 
VERBO 
 

Verbo é a palavra que indica ação (ler, rir, amar, correr, gritar, etc.); movimento (voltar, chegar, ir, 
etc.); estado (ser, estar, parecer, etc.) ou fenômeno da natureza (chover, relampejar, trovejar, ventar, 
nevar, gear, amanhecer, etc.). 

O verbo pode representar um fato do passado, presente ou futuro. 
 
PASSADO: quando o fato já aconteceu – Ontem choveu muito. 
 
PRESENTE: quando o fato está acontecendo – Hoje chove forte. 
 
FUTURO: quando o fato ainda vai acontecer – Amanhã choverá muito. 
 

Atividade 7: Preencha as tabelas com os verbos abaixo, conforme os exemplos. 
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Atividade 8: Leia o texto abaixo e responda as questões, assinalando com um X a reposta correta. 
 
Aladim 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://historinhaspradormir.com.br/aladim/. Acesso em 12/04/2021. 

 
Era uma vez, um velho tecelão, que tentava de todas as maneiras ensinar o ofício ao seu filho, 

Aladim. Mas Aladim não estava interessado. Um dia, o tecelão adoeceu e morreu. Dias depois, um 
mercador chegou à procura do pai de Aladim. 

- Meu pai está morto. Disse Aladim ao mercador. 
O mercador chorou diante dos amigos de Aladim. 
- E sua mãe, como está? Tenho aqui algumas moedas de ouro para ela! - Disse o mercador. 
O mercador deu as moedas para a mãe de Aladim e disse: 
- Levarei o rapaz e vou fazer dele um grande comerciante. 
A mãe, vendo que o homem era bondoso, concordou. 
O mercador levou Aladim até o pé de uma montanha e mostrou-lhe uma caverna. 
- Ali existe um tesouro que será seu. Disse o mercador. 
- Ache uma velha lâmpada para mim e ficarei satisfeito. 
Aladim desceu por uma corda. Lá dentro viu o grande tesouro e ficou maravilhado. Encheu os 

bolsos com joias e brilhantes, achou a lâmpada do mercador e voltou. Mas o mercador já havia retirado 
a corda. 

- Primeiro dê-me a lâmpada! - Disse o mercador. 
- Não! Nada feito! - Disse Aladim. 
O mercador, raivoso, transformou-se em um bruxo e rogou uma praga, trancando Aladim na 

caverna. 
Aladim ficou sozinho no escuro. Sem querer, esfregou a lâmpada e um gênio apareceu. 
- Agora, você é meu amo. Peça o que quiser! Surpreso com o gênio, disse: 
- Quero ir para casa! Num instante, Aladim estava em casa. 
Alegre, contou para a sua mãe, que com a ajuda do gênio fez um banquete para comemorar. 
Um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado. Foi até o palácio e o ministro do 

sultão disse: 
- A princesa merece quarenta baús cheios de joias! Aladim, então, pediu ao gênio aquela fortuna. 

Depois entregou tudo ao sultão, que, admirado por ver tantas joias, aceitou. Casaram-se e foram morar 
num palácio. 

O bruxo, vendo Aladim rico e casado com uma princesa, quis se vingar. Disfarçou-se de vendedor 
de lâmpadas e foi até o palácio. Chamou a princesa e ofereceu a ela lâmpadas novas em troca das 
velhas. 

A princesa, então, trocou a lâmpada de Aladim. O bruxo pegou-a e fez o gênio aparecer. Ordenou 
que o palácio fosse dele e a princesa ficasse sua prisioneira. O gênio obedeceu. 

Quando Aladim voltou, viu um portão imenso e guardas que não o deixaram entrar no palácio. 
Deu a volta no castelo e viu a princesa na janela. Ela contou o que aconteceu e Aladim disse: 

- Hoje, durante o jantar, ponha sonífero no vinho do bruxo. A princesa fez isso e o mercador 
adormeceu. 

Ela pegou a lâmpada, esfregou e depois ordenou ao gênio: 
- Deixe tudo como antes e mande o bruxo para bem longe, na África. 
Muito feliz, Aladim deu uma grande festa no seu castelo. E viveram felizes todos os anos de 

suas vidas. 
Texto de Cristina Marques e Roberto Belli. Histórias Encantadas. Editora Brasil Leitura. 
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a) Segundo o texto, por que o bruxo resolveu se vingar de Aladim? 
(  ) Porque a mãe de Aladim não pagou as moedas. 
(  ) Para compensar o que o gênio fez com ele. 
(  ) Porque viu Aladim rico e casado com uma princesa. 
 
b) Qual destes pedidos NÃO aparece no texto? 
(  ) Pediu para ser feliz o resto da vida. 
(  ) Pediu quarenta baús cheios de joias. 
(  ) Pediu para ir para casa. 
 
FONTES: 

1-Projeto intensivo do Ciclo I: material do aluno - língua portuguesa / Secretaria Municipal de Educação. – São Paulo; 
2-https://www.aartedeensinareaprender.com.br/2018/07/atividade-pronta-adjetivos.html. Acesso em 12/04/2021; 
3-https://miriamveiga.com.br/substantivos-simples-e-compostos/. Acesso em 12/04/2021; 
4-https://criandopontescp.blogspot.com/2020/10/bncc-4111-ef04lp08-eza-ou-esa.html?spref=pi. Acesso em 12/04/2021; 
5-https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-silaba-tonica/atividades-silaba-tonica-pinte/. Acesso em 12/04/2021; 
6-https://amorensina.com.br/estudando-os-sinais-de-pontuacao-1-ano/. Acesso em 12/04/2021; 
7-https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-portugues/atividades-de-portugues-5o-ano-verbos-2/. Acesso em 
12/04/2021. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
19/04/2021 à 07/05/2021 MATEMÁTICA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
-Leitura, escrita, comparação, ordenação por meio da compreensão das características e regras do Sistema de 
Numeração Decimal; 
-Polígonos: semelhanças e diferenças. Características dos polígonos - número de ângulos, vértice e lados; 
-Operações com Números Naturais (+, –, x). 
 
OBJETIVOS: 
-Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal; 
-Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando 
material de desenho ou tecnologias digitais; 
-Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as 
operações de adição e de subtração e de multiplicação, para aplicá-las na resolução de problemas. 

 
Matemática 

 
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E QUADRO POSICIONAL 
 

O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os 
agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. 

Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados 
de algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. 

Esses algarismos são chamados de indo-arábicos porque tiveram origem nos trabalhos iniciados 
pelos hindus e pelos árabes. 

Com os algarismos formamos numerais (numeral é o nome dado a qualquer representação de 
um número).  

A Partir do agrupamento de 10 em 10 surgiu a primeira definição:  
O grupo de dez unidades recebe o nome de dezena.  
Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena.  
Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens.  
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Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. 
 
Exemplos: 
 
• O número 352 possui 3 ordens e uma classe. 
 
3 5 2 
c d u 
 
• O número 2 698 possui duas classes e quatro ordens. 
                   2                                         6 9 8 
   Classe dos milhares             Classe das unidades 
 
2 → Ordem das unidades de milhar 
6 → Ordem das centenas 
9 → Ordem das dezenas 
8 → Ordem das unidades 
 
Toda classe tem a ordem da centena (c), dezena (d) e unidade (u), observe o quadro a seguir: 
 

 
 
Atividade 1: Complete com atenção o Quadro de Ordens e Classes, como no exemplo. 
 

 
Atividade 2: Escreva como se lê, como no exemplo. 
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Atividade 3: Arme e efetue as continhas no caderno e pinte os resultados abaixo. 
 

 
 
Atividade 4: Resolva as multiplicações. 
 

 
 
CONHECENDO OS POLÍGONOS 

 
 

Polígonos são formados por segmentos de reta e cada segmento de reta que forma o polígono é 
denominado lado do polígono. 
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Atividade 5: Complete a tabela abaixo. 
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Atividade 6: Desenhe na malha quadriculada o que se pede abaixo. 
 

 
 
FONTES: 

1-Atividades elaboradas pela professora Sandra de A. S. M. von Glehn; 
2-https://www.slideshare.net/Alvarenga-48/ordens-e-classes-dos-nmeros-naturais-218938262. Acesso em 12/04/2021; 
3-https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm. Acesso em 12/04/2021; 
4-www.pedagogasdapaz.com.br. Acesso em 12/04/2021; 
5-novaescola.org.br. Acesso em 12/04/2021; 
6-todamateria.com.br. Acesso em 12/04/2021; 
7-novaescola.org.br. Acesso em 12/04/2021; 
8-www.webeducador.com. Acesso em 12/04/2021. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
19/04/2021 à 07/05/2021 HISTÓRIA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
-Conceito de origem, mito e patrimônio; 
-Estado: origem de um povo e ocupação do espaço (território, povo, cultura);  
-Pré-história e história; 
-Povos antigos da América, indígenas e africanos; 
-Formas de contar a passagem do tempo. 
 
OBJETIVOS: 
-Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado;  
-Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de 
outras formas de ordenação social; 
-Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos; 
-Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como 
conquista histórica; 
-Estudar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas 
originários e os povos africanos; 
-Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a 
diferentes fontes, incluindo orais. 
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                                                                      História 
                                                                                  
ORIGEM, MITO E PATRIMÔNIO 
 

Mito são narrativas (histórias) utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e 
fenômenos da natureza, a origem (início) do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. 
Os mitos se utilizam de muitos símbolos, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Tudo isso 
misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos 
do mito era explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, 
danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma 
forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao Homem. 

Já patrimônio vem de pater, que significa pai, patrimônio seria então, o que o pai deixa para o seu 
filho. Assim, a palavra patrimônio passou a ser usada quando nos referimos aos bens ou riquezas. O 
patrimônio de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus 
produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo, é também tudo o que criamos, 
valorizamos e queremos preservar, são os monumentos e obras de arte, as festas típicas, músicas e 
danças, as comidas...tudo enfim que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia.  
 
Atividade 1: Qual a função dos mitos utilizados pelos povos antigos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 2: O que forma o patrimônio de um povo? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESTADO: ORIGEM DE UM POVO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO (TERRITÓRIO, POVO, CULTURA) 
 

Com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais foi possível que muitas 
pessoas se fixassem em aldeias e vilas e por lá ficassem o ano inteiro, foi também com a mudança para 
agricultura que surgiram trabalhos não associados à produção de alimentos, pois pela primeira vez havia 
alimento suficiente para alimentar toda a gente, mesmo para aqueles que não se dedicavam diretamente 
à sua produção. Também permitiu que muita gente tivesse um maior número de filhos. Aqueles que não 
se especializaram em agricultura, puderam tornar-se artesões, mercadores... criando artefatos como 
joias, cerâmica e roupas. Puderam dedicar-se a criar novas tecnologias como a roda e a metalurgia 
(produção de metais).  

Os primeiros povos surgiram em regiões propícias à agricultura e seu desenvolvimento levou a 
formação de grandes cidades que  levaram a formação dos Estados ( agrupamentos sucessivos e cada 
vez maiores de seres humanos), que normalmente estavam situados ao pé de grandes rios, isso 
principalmente para facilitar o fornecimento de água para a população, para os animais que criavam e 
para irrigar suas plantações. 

O Estado é organizado ocupando um território (espaço geográfico onde reside determinada 
população). O território resulta do exercício cultural do homem sobre esse espaço, a compreensão da 
cultura (cultura seria todo comportamento de um povo, que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, 
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade) e das tradições culturais como ferramenta de intervenção no espaço, são importantes na 
compreensão da relação dos homens com a terra, assim, a cultura passa a exercer um papel fundamental, 
pois o território passa a ser organizado, expressando os jeitos, as práticas, as crenças, o saber-fazer de 
quem passa a habitá-lo. Dessa forma, podemos dizer que território e cultura são elementos inseparáveis. 

O território só existe enquanto resultado da ação humana, tanto as formas de ocupação quanto a 
relação com o espaço dependem dos valores culturais, dos interesses dos grupos que ocupam esse 
espaço. As características culturais próprias não só constroem a identidade de um povo, mas confere-lhe 
também o poder de primeiro intervir no espaço; depois o de perpetuar a atualização de suas práticas 
culturais. 
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Atividade 3: Assinale com X as alternativas que correspondem as características das regiões onde os 
primeiros povos surgiram: 
a) (   ) regiões secas e desérticas. 
b) (   ) regiões propícias à agricultura. 
c) (   ) regiões frias. 
d) (   ) regiões próximas à grandes rios. 
 
 
PRÉ-HISTÓRIA E HISTÓRIA 
 

A Pré-História é um período de tempo consideravelmente extenso, nesse período o homem não 
dominava a escrita ainda,  os estudiosos das ciências humanas tinham a visão de que só era possível 
existir História, enquanto ciência, caso houvesse escrita, a  Pré-História é  considerada um período 
anterior à existência da História humana e concentra um período que vai de 3500 a.C. Os períodos da 
Pré-História são os seguintes: 

O Paleolítico que é conhecido também como Idade da Pedra Lascada porque os objetos 
utilizados pelos grupos humanos desse período, para sua sobrevivência cotidiana, eram produzidos 
desse material. 

O Mesolítico é uma fase onde os grupos humanos que sobreviviam somente da caça entraram em 
decadência, uma vez que aqueles que sobreviviam também da coleta começaram a sobressair-se. O fim 
desse período aconteceu com o desenvolvimento da agricultura. 

O Neolítico ou Idade da Pedra Polida é o último período pré-histórico, os marcos importantes do 
Neolítico são o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento da primeira forma de escrita.  
Lembrando que essas datas são aproximativas e o desenvolvimento humano nunca foi uniforme, ou seja, 
existem grupos que só foram desenvolver uma forma escrita, por exemplo, séculos depois da primeira 
escrita que surgiu. Os grupamentos humanos foram sofisticando-se e, como consequência, a divisão do 
trabalho foi sendo definida. Com isso, os homens foram responsabilizados pela caça, e as mulheres, 
pela coleta e pelo trabalho agrícola, quando esse surgiu no Neolítico. 

A respeito dessa divisão, a sobrevivência humana durante o período pré-histórico era, em grande 
parte, responsabilidade do trabalho feminino. Isso porque estudos realizados na área indicam que a 
porcentagem de alimentos consumidos por meio da coleta e da agricultura (realizadas pela mulher) era 
superior à quantidade de alimentos oriundos da caça.  

O estudo da Pré-História também inclui a análise das formas de arte que foram realizadas nesse 
período. 

Os especialistas ainda não têm certeza dos motivos pelos quais os homens pré-históricos fizeram 
tais registros, mas sugerem que eles poderiam ser apenas um registro da “arte pela arte”, bem como 
poderiam ser um registro que realizasse uma conexão do homem com a natureza em um plano 
espiritual. 

A principal forma de arte desse período são as pinturas rupestres, que eram realizadas nas 
paredes das cavernas. Essas pinturas remontam a 40 mil anos atrás e representavam grupos de animais 
ou o ser humano em meio a atividades cotidianas. Eram usados materiais como terra, carvão, sangue, 
entre outros, nessas pinturas. 

A História é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo, ela investiga o que os 
homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico 
ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. 

A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres; por governantes e governados, 
por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas 
comuns, desde os tempos mais remotos e está presente no cotidiano, servindo de alerta à condição 
humana de agente transformador do mundo. Ao estudar a história nos deparamos com o que os homens 
foram e fizeram, e isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência 
do passado e do presente, mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de 
uma forma perfeita, pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado 
tem que ser “recriado”, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações 
recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, compreendidas e 
interpretadas. A história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve 
servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e 
uma sociedade mais justa.     
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Atividade 4: Complete as frases com os períodos correspondentes da Pré-História indicados abaixo: 
 
                      Paleolítico                                Mesolítico                                          Neolítico 
 
a) O período ------------------------------ é uma fase onde os grupos humanos que sobreviviam somente da 
caça entraram em decadência, uma vez que aqueles que sobreviviam também da coleta começaram a 
sobressair-se. 
 
b) O período ------------------------------  é o último período pré-histórico, os marcos importantes do Neolítico 
são o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento da primeira forma de escrita.  
 
c) O período ------------------------------ conhecido também como Idade da Pedra Lascada porque os 
objetos utilizados pelos grupos humanos desse período, para sua sobrevivência cotidiana, eram 
produzidos desse material. 
 
 
PRIMEIROS POVOS DAS AMÉRICAS 
   

 
FONTE DA IMAGEM: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuNoloJPTK6gRIcMV9ERt18H6NzVUtGwxZYQ&usqp=CAU. 

Acesso em 12/04/2021. 
 
Há cerca de 120 mil anos, o Homo sapiens deixou a África e se dirigiu ao Sudeste Asiático. Há 40 

mil anos, uma parte dessa população migrou para a Austrália e outra para o nordeste da Ásia, esses 
descendentes de coletores e caçadores, originalmente africanos, cruzaram o Estreito de Bering, no final 
da Idade do Gelo, há 12 mil anos, essa foi a primeira onda migratória na América. Dando origem aos 
paleoíndios, esses indígenas americanos são então, os primeiros habitantes da América antes da 
chegada dos europeus, e os seus descendentes atuais. 

Eles teriam se deparado com um continente desabitado, e se estenderam em direção sul, seguindo a 
costa do Pacífico, deixando povoações em sua passagem, formando um grande número de 
diferentes tribos e grupos étnicos. Esse processo teria durado cerca de mil anos. O termo "índio" provém do 
fato de que Cristóvão Colombo (navegador e explorador italiano, responsável por liderar a frota que 
alcançou o continente americano em 12 de Outubro de 1492, sob as ordens dos reis da Espanha, no 
chamado Descobrimento da América), quando chegou à América, estava convencido de que tinha 
chegado à Índia e dessa maneira chamou os povos indígenas que ali encontrou. 

Entre os séculos XV ao XIX, com a migração forçada, estima-se que entre 11 à 12 milhões de 
africanos foram trazidos para a América. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões 
litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano, para 
atender à demanda por trabalhadores na colonização. Os africanos, porém, não aceitavam a 
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escravização e a violência direcionadas a eles de maneira passiva, a história da escravização africana no 
Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos que fugiam, formavam quilombos e revoltavam-
se. 

Em 13 de maio de 1888, a escravidão no Brasil foi proibida, sendo uma conquista realizada por 
meio do engajamento popular e da resistência dos escravizados. Os africanos contribuíram para a 
cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. 
 
FORMAS DE CONTAR A PASSAGEM DO TEMPO 

 
A contagem do tempo se faz de diversas formas e com o uso de inúmeras tecnologias. Para saber 

as horas, por exemplo, recorremos aos celulares, tablets, computadores e, claro, aos inúmeros formatos 
e modelos de relógios. A necessidade de contar o tempo surgiu ainda na pré-história para o atendimento 
às questões mais básicas de sobrevivência e, pode-se dizer, tal necessidade continua atual. Nossos 
afazeres, lazer, trabalho e até mesmo o sono estão atrelados à contagem de tempo para cada atividade. 

Os registros históricos mostram que a primeira forma de identificar o período do dia era pela posição 
do sol, primeiramente a observação era pela própria sombra do homem, até que se percebeu que uma 
vareta fincada na terra proporcionava o mesmo efeito, esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição 
do tempo, surgido há 1.500 anos a.C., o mais antigo que se tem registro, chamado de Relógio de Sol. Em 
1.400 a.C. surge o Relógio de Água, ou Clepsidra, movido à água. 

No século VIII surgem outros dois sistemas: o Relógio de Vela, onde o tempo era marcado pela 
velocidade com que a vela era queimada e o Relógio de Areia que, através de dois cones com uma 
passagem bem estreita, permitia saber o tempo pelo caminho que a areia percorria de um recipiente ao 
outro. É a Ampulheta. 

Em 1656, é criado o Relógio de Pêndulo e no século XX, os Relógios de Quartzo superam os 
pêndulos no quesito precisão.  

Com os novos instrumentos que atribuíam maior precisão na medição do tempo surgem também 
os Cronômetros, que auxiliaram os sistemas de navegação. E, em 1970, são criados os Relógios Digitais, 
que hoje acompanham diversos equipamentos eletroeletrônicos como o telefone celular e micro-ondas. 

Na década de 1950, surge o Relógio Atômico, a precisão ficou, então, muito próxima à perfeição, 
por fim, temos o Relógio de Pulso, que é abastecido pela energia de uma bateria.  
 
Atividade 5: Assinale com X a resposta correta de cada questão, de acordo com o texto lido. 
 
-  São então, os primeiros habitantes da América:  
(     ) Os europeus                       (      ) Os indígenas americanos                 (     ) Os holandeses 
 
- A necessidade de contar o tempo surgiu ainda: 
(     ) Na Idade Média                  (      ) Na Idade Moderna                            (      ) Na Pré-História 
 
FONTES: 

1-https://conceito.de/origem. Acesso em 12/04/2021; 
2-https://www.significados.com.br. Acesso em 12/04/2021; 
3-https://www.revistaespacios.com/a15v36n08/15360817.html. Acesso em 12/04/2021; 
4-https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/poder-territorio-nacao.htm. Acesso em 12/04/2021; 
5-https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio. Acesso em 12/04/2021; 
6-https://www.politize.com.br/cultura/. Acesso em 12/04/2021; 
7-https://www.infoescola.com/historia/primeiros-povos-da-america. Acesso em 12/04/2021; 
8-https://www.todamateria.com.br/primeiros-povos-da-america. Acesso em 12/04/2021; 
9-https://revistapesquisa.fapesp.br/america-mosaico-africano. Acesso em 12/04/2021; 
10-https://escolakids.uol.com.br/historia/trafico-negreiro.htm. Acesso em 12/04/2021; 
11-https://sites.ifi.unicamp.br/imre/como-medimos-a-passagem-do-tempo. Acesso em 12/04/2021; 
12-https://www.comciencia.br/para-conseguir-contar-o-tempo-foi-uma-questao-de-tempo. Acesso em 12/04/2021; 
13-https://www.sohistoria.com.br/ef2/tempo/. Acesso em 12/04/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
19/04/2021 à 07/05/2021 GEOGRAFIA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
-Brasil no mundo: Alfabetização cartográfica: leitura e interpretação de mapas, imagens de satélites; 
-Continente Americano, as fronteiras do país e países vizinhos; 
-Brasil e seu território: A divisão política do território brasileiro: os estados; 
-Brasil, aspectos culturais: migrações internas; imigração. 
 
OBJETIVOS: 
-Identificar o Brasil no planisfério e no globo; 
-Compreender as funções dos mapas e das escalas, utilizando a linguagem cartográfica;  
-Observar imagens de satélite; 
-Estudar os países que fazem parte do continente americano, as fronteiras e nome dos países que fazem fronteira 
com o Brasil; 
-Estudar o território brasileiro, suas divisões políticas e a noção de estado; 
-Compreender os processos migratórios e a diversidade cultural do Brasil. 

 

 
Geografia 

BRASIL NO MUNDO 
 

Existem no mundo dezenas de países que ocupam um território estabelecido em determinada 
posição geográfica no globo terrestre. Dessa forma, o Brasil ocupa uma área no espaço geográfico 
mundial e, consequentemente, possui uma localização, ou seja, um “endereço” próprio. 

Como localizar o território brasileiro? Levando em consideração a Linha do Equador, a maior parte 
do território brasileiro localiza-se no Hemisfério Sul e, apenas uma pequena parcela, está 
localizada no Hemisfério Norte. Em relação ao Meridiano de Greenwich, o território brasileiro está 
situado totalmente no Hemisfério Ocidental.  

 

 
FONTE DA IMAGEM: https://www.estudokids.com.br/wp-content/uploads/2019/06/hemisferio-terrestre-1200x675.gif. Acesso em 12/04/2021. 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://escolakids.uol.com.br/geografia/territorio-brasileiro.htm. Acesso em 12/04/2021. 
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AS IMAGENS DE SATÉLITE 
 
Os satélites artificiais são equipamentos construídos pelo homem que, após serem lançados no 

espaço, permanecem em órbita ao redor da Terra. Esses equipamentos tornaram-se fundamentais para 
uso de tecnologias na Terra e estudos sobre o planeta. 

 
Imagens noturnas, feita por satélite, da América do Sul. 

 
FONTES DAS IMAGENS: https://ain.ufscar.br/ucc/crud/assets/uploads/files/27f4. Acesso em 12/04/2021; 
http://www.elefete.com/wp-content/uploads/2017/10/satelite-696x398.jpg. Acesso em 12/04/2021. 

 
Atividade 1: Qual a localização do Brasil, no espaço mundial, levando em consideração a Linha do 
Equador? Assinale com um X a resposta correta. 
(   ) Hemisfério Sul. 
(   ) Hemisfério Norte. 
 
Atividade2: Qual a localização do Brasil, no espaço mundial, levando em consideração o Meridiano de 
Greenwich? Assinale com um X a resposta correta. 
(   ) Hemisfério Ocidental. 
(   ) Hemisfério Oriental. 
 
 
O CONTINENTE AMERICANO 
 

Continente é uma vasta extensão de terras não cobertas pelas águas. Os continentes são: 
América, Ásia, Europa, África, Oceania e Antártica. 

O continente americano é formado pela América do Norte, América Central e América do Sul. 
O Brasil se localiza na América do Sul e é o maior país sul-americano, em área e população. 
Os países que formam a América do Sul são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A Guiana Francesa é um território da França e 
não um país. 

Observe o mapa abaixo, do Brasil e seus países vizinhos. 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_america_do_sul.svg. Acesso em 12/04/2021. 
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Atividade 3:  Complete as frases de acordo com texto, utilizando as palavras abaixo. 
 

Sul   *    Norte   *   americano 
 

O continente -------------------------- é formado pela América do ------------------------, América Central e 
América do Sul. 

O Brasil se localiza na América do ------------------------ e é o maior país sul-americano, em área e 
população. 
 
 
A DIVISÃO POLÍTICA DO TERRITÓRIO BRASILEIRO: OS ESTADOS 

 
O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil.  
O Brasil tem 8.547.404 quilômetros quadrados de área. Sua população é de aproximadamente 212 

milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
O Brasil tem 27 Unidades da Federação: 26 Estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal 

encontra-se Brasília, a capital do país e sede do governo brasileiro. 
Para facilitar a sua administração, o Brasil foi dividido em 5 grandes regiões: 
-Região Norte; 
-Região Nordeste; 
-Região Centro-Oeste; 
-Região Sudeste; 
-Região Sul. 
Cada região reúne Estados que tem características semelhantes (clima, relevo, economia, modo 

de vida dos habitantes, etc.). 
Veja abaixo o mapa que mostra a divisão do Brasil em regiões e estados. 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/regioes-brasileiras-no-enem.htm. Acesso em 12/04/2021. 

 
Atividade 4: Por qual motivo o Brasil foi dividido em regiões e estados? Assinale com um X a resposta 
correta. 
a) (   ) O Brasil não foi dividido em estados. 
b) (   ) Para facilitar sua administração. 
c) (   ) O Brasil não é dividido em regiões. 
d) (   ) Para facilitar a entrada de imigrantes. 
 
 
MIGRAÇÕES 
 

Migração é o deslocamento da população de um lugar para outro. Diversos motivos levam as 
pessoas a migrar: guerras, condições econômicas desfavoráveis, adversidades naturais como climas 
extremamente frios ou extremamente quentes, atividades vulcânicas, entre outros. 
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Desde o começo da colonização, até os dias atuais, os brasileiros se deslocam, mudando de um 
local para outro. Quando este movimento ocorre dentro de um mesmo território ou país, chamamos de 
migração interna. Veja alguns exemplos de migração interna: 

João se mudou do sertão de Pernambuco para o estado de São Paulo por causa da falta de 
chuvas, que impossibilitava que cultivasse seus alimentos. 

Maria se mudou do campo para a cidade, pois conseguiu emprego em uma fábrica. 
São diversos os problemas que levam os brasileiros a deixarem seus locais de moradia: falta de 

trabalho, secas prolongadas ou a expectativa de encontrar melhores condições para uma boa qualidade 
de vida, como o acesso a melhores condições de saúde, educação e emprego. 

A migração externa ocorre quando a população se desloca para outro país. No início do Século 
XVI imigrantes vindos de diversos países começam a chegar ao Brasil na expectativa de construir uma 
vida nova, atraídos pelas riquezas de um país recém-descoberto. Com eles chegaram também seus 
sonhos, sua cultura e um modo de ser muito diferente do que estávamos acostumados. Daí surge a 
diversidade da qual nosso país é formado. 

 
Atividade 5: Encontre no caça palavras os principais motivos de migração. 
 

 
 
FONTES: 

1-Caderno do Futuro/Geografia. 5o ano/  3. ed. - São Paulo : IBEP, 2013; 
2-https://brasilescola.uol.com.br/fisica/satelites-artificiais.htm. Acesso em 12/04/2021; 
3-https://www.estudokids.com.br. Acesso em 05/04/21. Acesso em 12/04/2021; 
4-https://pt.slideshare.net/ademiraquino/migracoes-brasileiras-sartre. Acesso em 12/04/2021; 
5-https://pt.slideshare.net/MORAES1974/iv-atividade-avaliatva-de-geo-e-hist-4-e-5-ano-pdf. Acesso em 12/04/2021; 
6-https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5845/migrações. Acesso em 12/04/2021; 
7-https://pt.scribd.com/doc/96228596/MIGRACOES-INTERNAS-E-EXTERNAS. Acesso em 12/04/2021. 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
19/04/2021 à 07/05/2021 CIÊNCIAS 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
-Instrumentos de observação: A luneta de Galileu, novos instrumentos: binóculos e telescópios; 
-Rotação da Terra: dias e noites;  
-Movimento de translação e o ano; 
-A lua se move: fases da lua. 
 
OBJETIVOS: 
-Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais, entre 
outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite; 
-Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra; 
-Estudar sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação das formas aparentes da Lua no céu. 
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Ciências 
 
A LUNETA DE GALILEU  
 

A visão de um céu estrelado numa noite límpida tem fascinado a Humanidade desde os tempos 
pré-históricos. O homem começou a “fazer ciência” a partir do momento em que se perguntou o que eram 
as estrelas e porque estavam ali, desenhando a aparência do céu e tentando prever os fenômenos 
celestes.  

A astronomia surgiu com a necessidade de se conhecer e entender o mundo em que vivemos e é 
fundamental para qualquer sociedade que esteja evoluindo.  

Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3000 a.C, naquela época, os 
astros eram estudados com objetivos práticos, como medir a passagem do tempo (fazer calendários) para 
prever a melhor época de plantio e colheita, ou com objetivos relacionados à astrologia. 

Em 1608, o holandês Hans Lippershey construiu uma luneta (ou telescópio) com lentes de 
óculos. Ao saber da nova invenção, o italiano Galileu Galilei construiu um equipamento com tubos e 
lentes que foi aperfeiçoado entre 1609 e 1610, com a luneta, Galileu conseguiu observar diversos corpos 
celestes, como a Lua e Júpiter. 

A maioria dos telescópios (A palavra advém do grego "tele", longe, e "scopio", observar, mas, ao 
contrário do que se imagina, o telescópio não aumenta o tamanho dos objetos, mas permite captar uma 
quantidade de luz maior do que a pupila humana e, portanto, permite enxergar objetos com brilho muito 
fraco, que não são visíveis a olho nu), são feitos com lentes ou espelhos curvos que captam e focalizam 
a luz do objeto celeste.  
 
 
NOVOS INSTRUMENTOS: TELESCÓPIOS E BINÓCULOS  
 

Os primeiros modelos de telescópios, eram construídos com vidro transparente, mas logo os 
pesquisadores perceberam que o espelho é mais leve e liso. Atualmente, os telescópios mais poderosos 
têm espelhos enormes que conseguem ver objetos de pouca luminosidade ou que estão muito longe. 

Desde o início da corrida espacial, no século 20, o ser humano já conseguiu sair da Terra e pisou 
na Lua! Mas, nossos olhos para distâncias maiores no universo continuam sendo os telescópios. 

Hoje, temos potentes equipamentos enviados ao espaço que aumentam a imagem de corpos 
celestes e permitem que os astrônomos estudem mais a fundo estrelas, planetas, galáxias, buracos 
negros e tantos outros objetos que não conseguimos ver daqui da Terra. 

 

 
FONTE DA IMAGEM: https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/wp-content/uploads/2019/10/d41586-018-06984-z_16181708-640x368.jpg. 
Acesso em 12/04/2021. 

 
Um dos mais lembrados e importantes telescópios espaciais, o Hubble está em órbita há quase 30 

anos. Ele ultrapassou a atmosfera terrestre para captar imagens precisas de locais bem distantes do 
nosso planeta. 

O Hubble fez contribuições importantes para quase todos os campos da astronomia – desde o 
estudo de planetas e a análise da evolução das galáxias até a expansão acelerada do próprio universo 

Outro instrumento de observação é o binóculo, que é usado para ampliar a imagem de objetos 
distantes, sendo possível segui-los em movimento. 
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FONTE DA IMAGEM: https://www.usemilitar.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/01/binoculars-354623_960_720-768x512.jpg. Acesso em 
12/04/2021.  

 
A principal diferença de um binóculo e um telescópio é que o binóculo tem um campo de visão 

maior, mas possui menor capacidade de ampliar a imagem, em comparação à um telescópio.  
Segue uma lista de sites e aplicativos GRATUITOS que podem ajudar você a 

encontrar constelações, planetas e estações espaciais em um tour virtual. 
   
Sites: 
Stellarium (é um planetário de código aberto para o seu computador. Ele mostra um céu realista em três 
dimensões igual ao que se vê a olho nu, com binóculos ou telescópio); 
The Sky Live (é um guia para o sistema solar e o céu noturno. Nele é possível encontrar informações 
sobre planetas, cometas e asteroides, além de disponibilizar um mapa 3D interativo para visualizar 
posições relativas do sistema solar a qualquer momento até o ano de 2099); 
Solar System Scope (é um simulador 3D e interativo do nosso sistema solar. Isso significa que você 
pode visualizar o Sol e os planetas de qualquer ângulo, ajustando a visão com o cursor do mouse); 
Sky Map Online (permite a visualização do céu com as constelações observáveis em vários lugares do 
mundo, em tempo real); 
Google Sky (é um recurso do Google Earth para visualizar o espaço); 
The Size of Space (traça um comparativo de tamanho, desde um astronauta, até as grandes galáxias. 
Uma boa forma de entender a imensidão do universo observável). 
Aplicativos: 
Nasa App (uma ótima opção para quem quer ficar por dentro das descobertas da NASA);  
Star Chart (mostra a localização de estrelas e constelações ao apontar a câmera na direção do céu); 
Sky Map (usa dados da bússola e do GPS para identificar corpos celestes em que você aponta o celular); 
Night Sky Lite (conta com uma comunidade que indica os melhores locais para observar as estrelas ao 
redor do mundo); 
Satellite AR (é para quem quer observar e rastrear satélites ao redor da Terra em vez de objetos 
naturais); 
SkEye Astronomy (funciona como um guia para telescópios, indicando para onde olhar para observar 
objetos específicos);  
Sky View Free (usa a câmera traseira para dar informações sobre objetos no céu e seus nomes);  
GoSkyWatch (mostra informações sobre qualquer estrela ou planeta que pode ser visto a olho nu); 
ISS Detector (poucas pessoas sabem, mas é possível ver a Estação Espacial Internacional a olho nu! O 
ISS Detector emite um alarme 5 minutos antes que a Estação Espacial Internacional esteja acima da sua 
localização);  
Star & Planet Finder (escolha estrelas, planetas e satélites na lista do aplicativo para que ele te mostre 
onde os astros estão por meio da câmera traseira do smartphone, te colocando na direção certa).  
 
 
Atividade 1: De acordo com o texto lido, coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas: 
 
a) (   ) A astronomia surgiu com a necessidade de se conhecer e entender o mundo em que vivemos e é 
fundamental para qualquer sociedade que esteja evoluindo.  
b) (   ) O italiano Galileu Galilei construiu um equipamento com tubos e lentes que foi aperfeiçoado entre 
1609 e 1610, com a luneta, Galileu conseguiu observar diversos corpos celestes, como a Lua e Júpiter. 
c) (   ) Desde o início da corrida espacial, no século 20, o ser humano não conseguiu sair da Terra. 
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Atividade 2: Complete as frases, de acordo com o texto estudado, utilizando as palavras destacadas 
abaixo: 
 
aumentam - potentes - estudem - estrelas – diferença - planetas - binóculo - galáxias - visão 
 
a) Hoje, temos ------------------------------ equipamentos enviados ao espaço que ------------------------------ a 
imagem de corpos celestes e permitem que os astrônomos ------------------------------- mais a fundo ----------
----------------------, --------------------------------, --------------------------------, buracos negros e tantos outros 
objetos que não conseguimos ver daqui da Terra. 
 
b) Outro instrumento de observação é o ------------------------------, que é usado para ampliar a imagem de 
objetos distantes, sendo possível segui-los em movimento. 
 
c) A principal ------------------------------ de um binóculo e um telescópio é que o binóculo tem um campo de 
------------------------------ maior, mas possui menor capacidade de ampliar a imagem, em comparação à um 
telescópio.  
 
 
ROTAÇÃO DA TERRA: DIAS E NOITES   
           

Como todos os corpos do Universo, a Terra também não está parada. Ela realiza inúmeros 
movimentos. Os dois movimentos principais do nosso planeta são o de rotação e o de translação, cujos 
efeitos sentimos no cotidiano. 

 

  
FONTE DA IMAGEM: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwpG4wFBkBqzUghF0EmSVlcYkjU3MPjpOSeg&usqp=CAU. 
Acesso em 12/04/2021. 

 
O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo, ou seja, ao 

redor do seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, de oeste para leste, e tem 
duração aproximada de 24 horas. Graças ao movimento de rotação, a luz solar vai progressivamente 
iluminando diferentes áreas, do que resulta a sucessão de dias e noites nos diversos pontos da superfície 
terrestre. 
 
MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO E O ANO 
  

  
 FONTE DA IMAGEM: https://scontent.fbau1-1.fna.fbcdn.net. Acesso em 12/04/2021. 

 
O movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol junto com os outros 

planetas e o tempo necessário para completar uma volta é de 365 dias e 6 horas, esse tempo que a Terra 
leva para dar uma volta completa em torno do Sol é chamado "ano".  
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A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias 
e 6 horas, esse tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol é chamado "ano", 
sendo o responsável direto pela existência das estações do ano. 

As estações do ano — primavera, outono, inverno e verão, variam de acordo com a posição da 
Terra em relação ao Sol. Elas ocorrem graças ao movimento que a Terra faz em torno dessa estrela. 

Por conta da posição da Terra, os hemisférios Norte e Sul sempre estarão com as estações 
opostas. Por exemplo: enquanto no Brasil for verão (Hemisfério Sul), na Espanha será inverno 
(Hemisfério Norte) e vice-versa.  
 
Atividade 3: Marque um X nas frases corretas, de acordo com o texto estudado: 
a) (    ) Como todos os corpos do Universo, a Terra também está parada. 
b) (    ) O movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol.  
c) (    ) O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo. 
d) (    ) A Terra não realiza inúmeros movimentos.  
 
 
AS FASES DA LUA 

 
A Lua não tem luz própria, assim como a Terra, ela é iluminada pelo Sol. Essa iluminação depende 

da posição da Lua e da Terra em relação ao Sol. Por isso, observando da Terra, a Lua tem diferentes 
formas. Essas formas são chamadas de fases da lua.  De uma lua cheia a outra passam-se 29 dias e 12 
horas, este ciclo é chamado de mês lunar. Observe abaixo as diferentes fases da Lua. 

 
Lua cheia: A parte iluminada da Lua está toda voltada para Terra. 
Lua minguante: conforme a Lua gira ao redor da Terra, a parte iluminada que vemos vai diminuindo. 
Lua nova: a parte iluminada da Lua não pode ser vista. 
Lua crescente: a Lua continua a girar e sua face vai aumentando até ficar cheia novamante. 

 
 
Atividade 4: Observe a Lua hoje à noite, em que fase ela está? Faça um desenho do que você observou 
abaixo. 
DICA: Você também pode pedir a ajuda de um adulto e consultar em um calendário.  
 

  
 

 
FONTES: 

1-Caderno do Futuro/Ciências. 4o ano/Célia Maria Costa Passos, Zeneide Albuquerque Inocêncio da Silva. - 3. ed. - São Paulo : 
IBEP, 2013; 
2-https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-rotacao-translacao.htm. Acesso em 12/04/2021; 
3-https://www.estudopratico.com.br/movimento-rotacao-translacao/. Acesso em 12/04/2021; 
4-https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-invencao-telescopio-por-galileu-galilei.htm. Acesso em 12/04/2021; 
5-https://novaescola.org.br/conteudo/1150/por-que-o-telescopio-inventado-por-galileu-revolucionou-a-astronomia. Acesso em 
12/04/2021; 
6-https://www.hisour.com/pt/amp/. Acesso em 12/04/2021; 
7-https://www.terra.com.br/noticias/educacao. Acesso em 12/04/2021; 
8-http://www.observatorio.ufmg.br. Acesso em 12/04/2021; 
9-http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/outubro_2012/artigos_ciencias/astronomia_historico.pdf. Acesso em 
12/04/2021; 
10-http://www.dragaodomar.org.br/noticias/406/20200531-1327-confira-16-sites-e-aplicativos-para-observacao-espacial. Acesso em 
12/04/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 
EMEF “Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO  
PERÍODO LETIVO – 1º 

BIMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 ARTE 
   

NOME DO ALUNO:  
    

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: DANÇA E TEATRO 
CONTEÚDOS: Dança como identidade cultural em diferentes épocas e culturas. / Teatro como identidade cultural em 
diferentes povos e épocas. 
Expectativa de Aprendizagem:  Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais da 
dança nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais./Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes cênicas nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 
nacionais. 

 
Olá alunos. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre as linguagens da arte que 

utilizam o corpo como suporte; ou seja, a dança e o teatro. 
 

Atividade 1: Assinale com um X as festividades que você conhece 

Carnaval no Rio de Janeiro Dança da saia 
Emef Jocam 2017 Musica: Menina Bonita Bumba meu boi 

              (         )                                       (         )                                     (         )                                                   
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Região Norte Carumbó, marujada, Batuque, ciranda, Boi-bumba, Marabaixo, jacundá 
Região Nordeste Coco, xaxado, martelo, agalopado, samba de roda, Baião, Xote, Forró, 

Axé,Xote, Frevo, Maracatu, Tambor-de-Crioula 
Região Centro -oeste Congada, Folia de reis, Taapiocas, Cururu e Tambor 
Região Sudeste Batuque, Catira (cateretê), Cana-verde, Caxumbu, Jongo, Quadrilha de 

Fandango 
Região Sul Chula, congada, cateretê, Pau de Fitas, Chimarrita e Jardineira 

Todos os povos costumam comemorar algumas datas  especiais: são as festividades. 
Nessas festas, que envolvem grande parte da população, podemos encontrar uma mistura de 
expressões artísticas, como a dança, a música, o teatro e as artes plásticas, presentes na 
confecção de adereços e figurinos. 

  O tipo de festividade depende da época do ano e também da região do país, como o 
carnaval e as festas juninas. As danças marcam a maneira como um povo comemora suas 
festividades. No Brasil há uma variedade enorme de danças populares. A grande maioria delas 
é resultado da mistura das etnias que formaram nosso povo, como a portuguesa, a indígena e 
a africana. Veja no quadro abaixo, as principais festas populares de cada região do Brasil: 

Se puder, assista: Instituto Brincante. Danças Folclóricas brasileiras. 
            Disponível em: Acesso em: 6 nov. 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=EX8aUTyw2gA>. 
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Sobre a imagem ao lado: 
 
a) Consegue reconhecer quem 
são os personagens? Quem 
são? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
b) O que você achou das roupas 
(figurinos) dos personagens? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puder, assista: Bumba Meu Boi do Maranhão: Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 
https://youtu.be/4C1jXK-pa9w 

AGORA VAMOS FALAR DE TEATRO! 

Vocês já sabem que o Bumba meu boi, é um* folguedo popular praticado 
por grupos e comunidades em todo o território brasileiro. 
Com influências europeias, africanas, ameríndias, exerce fascínio em 
crianças e adultos por ser uma mistura de dança, música, teatro, bem como 
os artesanatos, como os bordados do boi, confecção de instrumentos 
musicais artesanais, entre outros.                                       * folguedo - festa  

PARA SABER MAIS... (LEIA COM ATENÇÃO) 
 A imagem acima mostra uma cena do espetáculo Boi Bolé, produzido pela Parabolé 
Educação e Cultura, de Curitiba. 
  O enredo foi escrito a partir de pesquisas do diretor da companhia de teatro, Nélio Spréa, 
sobre o Boi de Reis (Minas Gerais) e o Boi de Mamão (Santa Catarina). O figurino colorido e a 
cenografia são de Levi Brandão. 

 A provável origem do Bumba-Meu-Boi é o Nordeste das últimas décadas do século 18, onde 
a criação de gado era feita por colonizadores, com mão-de-obra escrava. Nas fazendas, as 
tradições africanas (como a do Goi Geroa) teriam se misturado às europeias (como as touradas) 
incorporando ainda, em certas regiões, elementos indígenas. Em geral, ocorria no dia de Reis e 
estava ligado ao ciclo de festas do Natal no sertão....  
  A encenação pode ter várias formas, mas o enredo básico conta a história da escrava 
Catirina (ou Catarina), grávida, que pede ao marido Francisco que mate o boi mais bonito da 
fazenda porque quer comer a sua língua. Ele atende ao desejo da mulher e é preso pelo seu feitor, 
que tenta ressuscitar o boi, com a ajuda de curandeiros ou pajés. Quando o animal volta à vida, 
tudo é festa. Outros personagens podem participar: Bastião, Arlequim, Pastorinha, Turtuqué, o 
engenheiro, o padre, o médico, o diabo etc, todos quase sempre interpretados por homens, que 
também fazem os personagens femininos... 
 . Em 2019, a manifestação popular do Bumba meu Boi no Maranhão recebeu da Unesco 
o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 
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ATIVIDADE EXPRESSIVA II :  Como se dança... 

Ligue a imagem ao texto correspondente.    Utilize o quadro  das regiões, acima. 

Em cada região do Brasil há coreografias, músicas, ritmos e figurinos diferentes. Veja como se dança 
cada um dos ritmos mostrados nas pinturas, ligando a imagem da dança  a região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 1 

 Região Sudeste 
A "Catira", também conhecido como cateretê, 
é uma dança do folclore brasileiro ao som da 
viola caipira, em que o ritmo musical é 
marcado pela batida dos pés e mãos dos 
dançarinos ou catireiros, como são chamados. 
De origem ainda pouco conhecida, com 
influências indígenas, africanas e europeias, a 
catira ou "o catira" tem coreografia executada 
na maioria das vezes por homens (boiadeiros 
e lavradores) e pode ser formada por seis a 
dez componentes e mais uma dupla de 
violeiros, que tocam e cantam 

   

Figura 2 

 Região Sul 
A chula é uma dança e tipo de canção de 
origem portuguesa, já referida em fins do 
século XVII. Como dança, sua existência no 
Brasil está documentada pelo menos desde o 
princípio do século XIX. A chula caracteriza-se 
pela agilidade do sapateio do peão ou de 
diversos peões, em disputas. A masculinidade 
da dança, num desempenho solitário, 
sapateando sobre uma lança estendida no 
salão, retrata a imponência do peão, forjada 
pelas intempéries das campanhas e a coragem 
das lutas, na guarda de seu chão. 
 
 

 
Figura 3 

 Região Norte 
Carimbó – Muito dançado no Pará e 
recebeu influência dos indígenas 
tupinambás e dos batuques africanos que 
viviam como escravos. 
Forma-se uma roda com homens e 
mulheres. Uma solista fica no centro, 
dançando com requebros e passos 
miúdos arrastados. O auge da dança é 
quando essa dançarina, que usa saia 
comprida e rodada, consegue cobrir algum 
dançarino, girando ampalmente a veste. 

   

ATIVIDADE EXPRESSIVA  III-  Como se dança... 

Agora é a sua vez, observe no quadro da folha 1 e escolha uma dança da região centro-  
oeste ou nordeste. Em uma folha avulsa, escreva um pequeno texto explicando como se 
dança e  desenhe  o figurino que normalmente é utilizado. Entregar no retorno. 
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ATIVIDADE DE CRIAÇÃO: Um dos elementos visuais mais importantes no espetáculo de 
teatro é FIGURINO, que podemos definir como o conjunto de vestimentas e seus acessórios, 
usados pelos atores em cena. O FIGURINISTA é quem cria, orienta e acompanha a feitura dos 
trajes para um espetáculo teatral.  

 Agora que você já conhece o enredo da história do Bumba meu boi, desenhe de forma 
bem criativa o figurino dos personagens principais da história: O boi, a escrava Catirina e 
seu marido Francisco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FONTES: 

1-Atividades elaboradas por Marta Helena Monteiro - Adaptado para fins educacionais;  
2-Livro: UNO, Ensino Fundamental – 4 (Danças Brasileiras, pág. 6); 
3-https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/sites. Acesso em 12/04/2021; 
4-https://educacaofisicasimples.blogspot.com/. Acesso em 12/04/2021; 
5-https://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/bumba-meu-boi-folguedo-e-tradicional-manifestacao-folclorica-
brasileira.htm. Acesso em 12/04/2021; 
6-https://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/bumba-meu-boi-folguedo-e-tradicional-manifestacao-folclorica-
brasileira.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 12/04/2021; 
7-Fig. 1: Dançando carimbó/Óleo sobre tela - Thaís Gomez; 
8-Fig.2 (Catira - Helena Coelho); 
9-Fig. 3: https://www.vortexmag.net/11-dancas-tradicionais-portuguesas/3/. Acesso em 12/04/2021; 
10-Fig. 4: http://www.criancanaplateia.com.br/vivencia-com-criancas-promove-a-brincadeira-do-bumba-me. Acesso em 12/04/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
19/04/2021 a 07/05/2021 INGLÊS 

   

NOME DO ALUNO: 
 
 
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
 Países e nacionalidades. 
OBJETIVOS: 
 Construir repertório lexical relativo a países; 
 Compreender o conceito de nacionalidades, bem como construir repertório lexical relativo a nacionalidades. 

 

HELLO DEAR STUDENT! WELCOME BACK! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! 
SEJA BEM VINDO DE VOLTA! COMO VOCÊ ESTÁ?). VAMOS RETOMAR NOSSOS 
ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA? ARE YOU READY? LET’S GO! (ESTÃO 
PRONTOS? VAMOS LÁ!). 

NESTE BLOCO DE ATIVIDADES VAMOS APRENDER OS NOMES DE ALGUNS 
COUNTRIES (PAÍSES, EM INGLÊS) E NATIONALITIES (NACIONALIDADES). 
OBSERVE AS BANDEIRAS E OS NOMES DOS RESPECTIVOS PAÍSES ABAIXO: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

BRAZIL ARGENTINA MEXICO 

THE U.S.A. / AMERICA CANADA THE U.K. 

GERMANY ITALY PORTUGAL 
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OS CONTINENTES DE NOSSO PLANETA POSSUEM POR VOLTA DE 200 
PAÍSES DIFERENTES E HOJE VOCÊ APRENDEU O NOME DE 14 DELES. 
CADA POVO DESSES PAÍSES TEM SUA CULTURA, COSTUMES E NA 
MAIORIA DAS VEZES FALA UMA LÍNGUA DIFERENTE, ISSO NÃO É 
INCRÍVEL?  

TUDO ISSO DÁ A CADA UM DELES UMA NACIONALIDADE (NATIONALITY) 
DIFERENTE. VAMOS APRENDER O NOME DELAS EM SEGUIDA: 

COUNTRY (PAÍS) NATIONALITY (NACIONALIDADE) 

BRAZIL BRAZILIAN 
ARGENTINA ARGENTINIAN 

MEXICO MEXICAN 

THE U.S.A. AMERICAN 
CANADA CANADIAN 

THE U.K. BRITISH 
GERMANY GERMAN 

ITALY ITALIAN 

PORTUGAL PORTUGUESE 
FRANCE FRENCH 

SPAIN SPANISH 
AUSTRALIA AUSTRALIAN 

JAPAN JAPANESE 
CHINA CHINESE 

SOUTH KOREA SOUTH KOREAN 

FRANCE SPAIN AUSTRALIA 

JAPAN CHINA SOUTH KOREA 
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AGORA QUE VOCÊ JÁ APRENDEU ALGUNS COUNTRIES E AS SUAS NATIONALITIES, VAMOS 
PRATICAR O CONTEÚDO COM ALGUMAS ATIVIDADES: 

 

ATIVIDADES 

1) DESEMBARALHE OS NOMES DE CADA COUNTRY (PAÍS) E LIGUE À BANDEIRA CORRETA. NÃO 
SE ESQUEÇA DE CONSULTAR A PRIMEIRA PARTE DESSE BLOCO DE ATIVIDADES: 
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2) COMPLETE O QUADRO COM OS COUNTRIES(PAÍSES) E NATIONALITIES (NACIONALIDADES) 
CORRETOS: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) ENCONTRE NO WORD SEARCH (CAÇA-PALAVRAS) AS NATIONALITIES (NACIONALIDADES) 
REFERENTES AOS COUNTRIES (PAÍSES) ABAIXO:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES: 
1-https://games4esl.com/esl-worksheets/countries-and-nationalities-worksheets/. Acesso em 12/04/2021; 
2-https://files.liveworksheets.com/def_files/2020/4/8/4080141043351/4080141043351001.jpg. Acesso em 12/04/2021; 
3-https://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php. Acesso em 12/04/2021. 

BRAZIL 

MEXICO 

THE U.K. 

GERMANY 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
12/04/2021 à 23/04/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Brincadeiras e jogos do Brasil 

OBJETIVOS: (EF05EF01) vivenciar e fruir brincadeiras e jogos populares do mundo, recriando-os e valorizando 
a importância como patrimônio histórico cultural. 

 
 

Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem e com saúde. Vamos brincar um pouco com os 
jogos do Mundo? 

 
ATIVIDADE 01: Otedama (JAPÃO) 
 
Este jogo tradicional chegou ao Japão proveniente da China no Período Nara e atingiu seu pico de 
popularidade no período pós-Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, o Japão ainda não era uma 
superpotência no mercado lúdico como o é atualmente. O Otedama era tradicionalmente popular entre 
as meninas e conhecimento do jogo foi transmitido de avó para neta e varia muito de região para região. 
 
O Otedama é um conjunto de cinco, sete ou nove pequenos saquinhos chamados de ojami, feitos com 
pedaços de pano coloridos e costurados, normalmente cheios com feijões azuki, mas também os há com 
pedrinhas ou algo similar. Um deles é maior e mais colorido, diferente dos outros, denominado como o 
chefe (oyadama). 
 
1. Corte 5,7 ou 0 retângulos de tecido 8cmX11cm 
 
2. Dobre cada um e costure em volta, deixando uma abertura de um lado.  
 
3. Encha-os com arroz e feche à mão, areia também serve, mas é um pouco mais pesada.   
           

                        
                   01                                                   02                                                03 
 
Vamos jogar? 
 
1ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas no chão; 
 
- Escolher uma delas, que será jogada para o alto, enquanto se pega uma das quatro, sem tocar nas 
demais. Esperar a que está no alto cair também na mesma mão. Repetir com todas as outras que estão 
no chão. 
 
2ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas e tomar de novo uma delas; 
 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar de duas em duas as demais. 
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3ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas no chão e tomar uma delas; 
 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar primeiro uma e depois três, de uma só vez. 
 
4ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas e tomar uma delas; 
 
- Jogá-la para o alto e, enquanto ela volta, pegar as quatro de uma só vez, aparando rapidamente 
também a primeira. 
 
 
ATIVIDADE 02: Jan- Ken- Pô (JAPÃO) 
 
O famoso e conhecido jogo de Jokenpô é um jogo antigo e surgiu na China 206 anos antes de cristo, 
mas ficou bem conhecido no Japão.  
 
Como jogar? 
 
1. Para começar, os dois participantes ficam um de frente para o outro e, ao mesmo tempo, colocam 
uma das mãos para frente representando um dos três símbolos elegido. 
 
2. Os participantes comparam os símbolos de suas mãos para decidir quem ganha a partida, da 
seguinte maneira: 
 
- Pedra ganha da Tesoura (a amassa e quebra) 
 
- Tesoura ganha do Papel (o corta) 
 
- Papel ganha da Pedra (a embrulha) 
 
2. No caso que os participantes coincidam mostrando o mesmo símbolo, acontece um empate e se joga 
outra vez até desempatar. 
 
 
ATIVIDADE 03: BALERO OU BILBOQUÊ (COLOMBIA)  
 
-Material: Garrafa PET, fita adesiva, barbante, papel e tesoura. 
 
-Como fazer: 
 
1. Corte a garrafa pet ao meio e cole fita adesiva na borda, para não machucar o dedo. Você vai usar a 
parte da garrafa que tem o gargalo. 
 
2. Faça uma bolinha de papel amassado e passe fita adesiva em volta dela, para deixá-la firme. 
 
3. Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da garrafa. 
 
4. Jogue o bilboquê para cima, sem soltá-lo. Tente fazer a bolinha cair dentro do brinquedo. 
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