
1 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
10/05/2021 à 02/06/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Efeitos de sentido do uso de verbos no tempo presente, passado e futuro do modo indicativo; 
-Gênero: Anedota. 
  
OBJETIVOS: 
-Identificar as expressões de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo; 
-Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 
 

  
Língua Portuguesa 

 
Oi!!! Um novo mês está começando, vamos rever agora o que já aprendeu e você terá a oportunidade de 

avançar mais, adquirindo novos conhecimentos. Tomara que você esteja estudando bastante, desta forma 
o tempo passará bem rapidinho e logo estaremos todos juntos novamente na escola!  

 
GÊNERO TEXTUAL ANEDOTA 

 
Anedota ou piada é um gênero textual humorístico que tem como objetivo levar o leitor ao riso. São 

textos populares que vão sendo contados em ambientes informais, e que normalmente não possuem um 
autor. Trata-se de um texto narrativo (conta ações e acontecimentos) em que geralmente há presença de 
enredo (o que acontece), personagens (com quem acontece), tempo (quando acontece), espaço (em que 
lugar acontece). 
 
Leia o texto abaixo para responder as atividades de 1 a 5. 
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Atividade 1: Que gênero textual é esse? 
 
R: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 2:  Qual é seu objetivo? 
 
R: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 3:  O que Joãozinho estava fazendo com o pai? 
 
R: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 4:  O humor da anedota está em: 
(  ) Na má vontade do pai em responder às perguntas. 
(  ) Joãozinho não está aprendendo nada mesmo fazendo perguntas. 
(  ) Nas respostas do pai, que não sabe nada. 
(  ) No lugar onde Joãozinho faz as perguntas. 
 
Atividade 5: Copie do texto uma frase interrogativa (utilizada para fazer perguntas). 
 
R: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RECORDANDO SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS: 
 
Substantivo é a palavra que serve para nomear objetos, lugares, coisas, pessoas, sentimentos. 
Exemplos: menino, cidade, Bauru, Ana, passarinho. 
 
Adjetivo é a palavra que utilizamos para atribuir características a objetos e pessoas. 
Exemplos: menino alto – cidade pequena 
 
 
Atividade 6: Classifique as palavras abaixo em substantivo ou adjetivo de acordo com o código. Observe o 
exemplo: 
 
A – adjetivo 
B – substantivo 
 
Exemplo: (B) pedra 
 
(   ) carinhoso 
(   ) inteligente 
(   ) mesa 
(   ) caprichoso 
(   ) caderno 
(   ) Jairo 
(   ) Alice 
(   ) Manaus 
(   ) desobediente 
(   ) alto 
(   )alegre 
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Atividade 7: Complete a cruzadinha com adjetivos: 
 
BANCO: JUNINA – MINEIRO – MENSAL – PREGUIÇOSO – SEMANAL – ASSUSTADOR – CARINHOSO 
– CORAJOSO. 
 

 
 
 
RECORDANDO 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. 
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Atividade 8: Observe as imagens e escreva três frases com verbos que indicam fenômenos da natureza, 
como no exemplo: 
 

 
 
 
FONTES: 

1-https://ensinarhoje.com/atividade-com-genero-textual-anedota-piada/. Acesso em 03/05/2021; 
2-https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-adjetivos-substantivos-e-verbos-5o-ano/. Acesso em 03/05/2021; 
3-http://adoletadoabc.blogspot.com/2012/06/atividades-verbos.html. Acesso em 03/05/2021. 
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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 
10/05/2021 à 02/06/2021 MATEMÁTICA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Leitura, escrita, comparação, ordenação por meio da compreensão das características e regras do Sistema de 
Numeração Decimal; 
-Expressão numérica: hierarquia das operações contidas – parênteses. 
 
OBJETIVOS: 
-Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal; 
-Compreender o processo de resolução das expressões numéricas a partir da hierarquia das operações. 
 

 
Matemática 

 
Olá alunos(as), tudo bem? Vamos trabalhar essa quinzena revisando conteúdos importantes do Sistema 

de numeração decimal e também as operações matemáticas. Preparados? Então, vamos lá!  
 
OPERAÇÕES MATEMÁTICAS 
 
Atividade 1: Adição => Arme e efetue. 

a) 1818 + 306 = 
b) 12015 + 1010 = 
c) 725180 + 32890 = 

 
Espaço para as continhas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 2: Subtração => Resolva as continhas armando-as. 

a) 5012 – 366 = 
b) 37985 – 198 =  
c) 483180 – 119415 =  

 
Espaço para as continhas: 
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Atividade 3: Multiplicação => Arme e resolva as multiplicações abaixo: 
a) 324 x 5 = 
b) 905 x 7 =  
c) 1284 x 9 =  
d) 54120 x 4 =  

 
Espaço para as continhas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 
 
Atividades 4 a 7: Leia o enunciado com atenção e faça o que se pede de acordo com os exemplos. 
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS 
 

Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas 
respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre um mesmo valor quando calculamos 
uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. 
 
Expressões numéricas com as 4 operações 
 

Se em uma expressão numérica aparecer as quatro operações, devemos resolver a multiplicação 
ou a divisão primeiramente, na ordem em que elas aparecerem e somente depois a adição e a 
subtração, também na ordem em que aparecerem.  
 
Exemplo A:    10 + 12 – 6 + 7  (resolve-se 10+12 e copia-se o restante da expressão) 
                            22 – 6 + 7     (resolve-se 22-6 e copia-se o restante de expressão) 
                                 16 + 7      (resolve-se 16+7) 
                                    23         (resultado) 
 
 
Exemplo B:       40 – 9 x 4 + 23 
                            40 – 36 + 23 
                                      4 + 23 
                                         27 
 
 
Exemplo C:      120 + 2 x 14 – 63 
                         120 +   28     – 63 
                              148 – 63 
                                     85 
 
 
Exemplo D:       76 + 81: 3 – 39 
                          76 + 27 – 39 
                              103 – 39 
                                   64 

 
 Querido(a) aluno(a), como ainda não entramos com a divisão, faremos exercícios de resolução 

de expressões numéricas apenas com adição, subtração e multiplicação, ok? 
Vamos lá!!!!! 

 
 
Atividade 8: Resolva as expressões numéricas abaixo: 
 
A)   19 – 6 x 3 + 5 = 
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B)   8 x 2 – 4 x 2 + 7 = 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
C)   245 x 3 – 229 + 4 = 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
D)   14 + 8 x 3 – 7 = 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E)   29 – 6 x 4 + 7 = 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTES: 

1-Atividades elaboradas pela professora Sandra de A. S. M. von Glehn; 
2-https://eemarialuizarosa.wixsite.com. Acesso em 03/05/2021. 
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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 
10/05/2021 à 02/06/2021 HISTÓRIA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Fontes históricas: escrita; 
-Impacto da invenção da escrita para o estudo da  História; 
-Novas tecnologias da comunicação; 
-Tradições orais e valorização da memória. 
 
OBJETIVOS: 
-Estudar a escrita como fonte de registro da História; 
-Perceber a mudança nos registros a partir da invenção da escrita; 
-Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e/ou 
a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória. 
 

 
História 

 
FONTES HISTÓRICAS: ESCRITA  
 

 
FONTE DA IMAGEM: http://2.bp.blogspot.com/_w0cNIVrMH2U/TPfmMzXJCWI/AAAAAAAAAWQ/Gf21FdHasc4/s1600/Slide1.JPG. Acesso em 
03/05/2021. 

 
Como vimos nos últimos textos estudados, o homem não dominava a escrita na pré-história, todos os 

conhecimentos eram passados, de geração em geração, através da oralidade (da fala). Assim, os 
conhecimentos e pensamentos não compartilhados com os demais, acabavam se perdendo no tempo. A 
escrita veio para garantir o registro das ações e pensamentos humanos; ela foi se desenvolvendo e 
ganhando extrema importância nas relações sociais, ajudando a espalhar ideias, informações e assim, 
auxiliando no desenvolvimento das sociedades. 

Quando começamos a estudar História, logo nos perguntamos: Como é que posso saber se o que 
aconteceu no passado foi real? Que tipo de prova o historiador tem para que possa confirmar o que ele está 
expondo? As respostas para essas perguntas necessitam de um esclarecimento sobre aquilo que se 
denomina “fontes históricas”. Fontes históricas são os documentos que o historiador utiliza para recontar 
fatos, reconstruir a história. Essas fontes podem ser: 
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Visuais: são aquelas cujas informações estão nas pinturas, fotos, quadros, gravuras ou filmes.  
Materiais: são os objetos utilizados pelo homem no passado, vestígios de cerâmica deixados pelos 

povos que viveram na região amazônica, na época da Pré-História brasileira, são exemplos de fontes 
materiais.  

Orais: o historiador também pode fazer suas pesquisas por meio de conversas com pessoas mais 
velhas, ouvindo as histórias que elas têm para contar, essas são as fontes orais.  

Escritas: consistem em documentos que possuem frases e textos, como mapas, documentos escritos 
em tempos passados, publicações de jornais, cartas, revistas, discursos, leis, livros, letras de música, 
poemas, folhetos, etc.   
 
IMPACTO DA INVENÇÃO DA ESCRITA PARA O ESTUDO DA HISTÓRIA  
 

Antes do surgimento da escrita, os gregos antigos encarregavam um mensageiro, que ia, de navio 
ou a cavalo, levar a notícia desejada. A comunicação só acontecia “cara a cara”. A velocidade de informação 
que temos hoje só foi possível graças ao desenvolvimento da escrita. O uso da escrita deu início a um tipo 
de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que 
haviam morrido há séculos, ou distantes milhares de quilômetros. Sabe-se que a escrita surgiu em diferentes 
lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Os povos antigos usavam as marcas 
gráficas inicialmente como uma ferramenta para registro do movimento do comércio, depois como registros 
de todos os acontecimentos que envolviam a sociedade. Usando materiais diferentes, os textos eram 
copiados, à mão, um a um. Com o surgimento da escrita, foi possível atravessar a barreira do tempo e 
preservar informações sobre modos de vida de povos que viveram há milhares de anos. A durabilidade do 
sinal grafado (escrito) e a possibilidade de acesso à informação por um número cada vez maior de pessoas, 
mudaram profundamente a história da humanidade.  

Dessa maneira, o impacto da invenção da escrita para o estudo da História, está em permitir a 
conservação de registros históricos e possibilitar o armazenamento e a propagação de informações, não só 
entre os indivíduos de uma determinada época, mas também por gerações.  
 
Atividade 1: O que são fontes históricas? 
 
R: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 2: Assinale com X a alternativa correta, de acordo com o texto estudado: 
 
a) (    ) O impacto da invenção da escrita para o estudo da História, está em permitir a conservação de 
registros históricos e possibilitar o armazenamento e a propagação de informações, não só entre os 
indivíduos de uma determinada época, mas também por gerações. 
 
b) (      ) O impacto da invenção da escrita para o estudo da História, está em não permitir a conservação de 
registros históricos e não possibilitar o armazenamento e a propagação de informações, não só entre os 
indivíduos de uma determinada época, mas também por gerações. 
 
NOVAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO 
 

Com o passar do tempo o homem evoluiu, e procurou desenvolver técnicas que facilitasse sua vida 
em sociedade, e um dos pontos principais para a melhoria da vida em grupo é a comunicação, pois é através 
desta que nos tornamos sujeitos ativos e capazes, nesse processo de evolução muito se inventou e 
desenvolveu o que nos levou a chegar à era da comunicação tecnológica. Entre os anos de 1940 e 1970, 
se dá o início a uma era de avanços tecnológicos. Em que através da técnica de imprimir ilustrações, como 
desenhos e símbolos se tornam possível transmitir informações, a um maior número de pessoas. Esse novo 
método de comunicação, a escrita em papel, passa a alterar o modo de vida das pessoas, pois tem maior 
influência sobre o modo de viver e de pensar de uma sociedade. 

A partir da descoberta da técnica de imprimir, passamos por grandes invenções, que tinham como 
objetivo, levar ao conhecimento do público acontecimentos importantes tanto sociais como políticos. O 
primeiro jornal publicado no Brasil foi “Gazeta do Rio de Janeiro”, em 10 de Setembro de 1808. 

Por volta de 1860 surge um aparelho de comunicação de grande importância também para os dias 
atuais, o telefone, que foi inventado pelo italiano Antonio Meucci, no Brasil o telefone foi instalado no ano 
de 1883 no Rio de Janeiro. 
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Após o surgimento do jornal e do telefone o homem conseguiu evoluir ainda mais com a invenção do 
rádio, a primeira transmissão é datada de 1900, a partir deste momento marca-se o início de uma forma de 
transmitir informações numa velocidade maior, pois as ondas do rádio tinham um alcance às pessoas muito 
superior ao do jornal. 

Outro passo importante na evolução dos meios de informação ocorreu em 1924, com o surgimento da 
televisão que passou a oferecer de modo atrativo e ao alcance da maioria dos cidadãos, uma abundante 
bagagem de informações. Após passarmos por toda essa evolução, chegamos então ao que chamamos de 
Era da Tecnologia e da Informação, pois no ano de 1943 inicia-se a era do computador, a princípio era uma 
máquina gigantesca em que o seu principal papel era o de realizar cálculos. 

Outra importante evolução tecnológica foi à invenção do telefone celular que ocorreu em 1947, 
embora no Brasil só tenha sido difundida no ano de 1990, a princípio no Rio de janeiro, seguido depois pela 
cidade de Salvador. Sua principal função desde a invenção foi tornar fácil à comunicação entre pessoas que 
se encontravam em lugares diferentes e distantes, tornando assim possível a comunicação com familiares 
à longa distância e também solucionar alguns problemas sem que houvesse a necessidade de ir até o local 
naquele momento. 

Em se tratando de desenvolvimento, ainda em 1971 o computador passa por uma importante 
transformação, na qual surge o primeiro microcomputador, desde então, o homem não teve mais limites 
em sua evolução, e a cada dia busca inovar, atualmente além de computadores portáteis há também 
computadores de mão, ambos não têm mais somente a função de calcular, e sim inúmeras e variadas 
funções. Junto à evolução dos computadores temos a internet, que nem sempre foi como conhecemos hoje, 
ela foi desenvolvida no ano de 1969, com o objetivo de auxiliar os militares norte-americanos na 
comunicação entre suas bases militares. Foi a partir do ano de 1971 que professores universitários dos 
Estados Unidos passaram a fazer uso dessa tecnologia para trocar mensagens e pensamentos. E por fim 
em 1990 dá se a disseminação e popularização da rede de internet, que gradativamente vem evoluindo até 
os dias atuais, se tornando cada vez mais indispensável para nossa vida, pois estar conectado à rede 
mundial de computadores é uma fonte de conhecimento, interatividade e principalmente de informação e 
comunicação. 

As novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da fusão de três vertentes 
técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. Elas criaram um encantamento em 
relação aos conceitos de espaço e distância, como as redes eletrônicas e o telefone celular, que nos 
proporcionam ter em nossas mãos o que antes estava a quilômetros de distância. 
 
Atividade 3: Numere do 1 ao 9 as tecnologias da comunicação na ordem da primeira para a última a ser 
desenvolvida pelo homem, de acordo com o texto: 
 
a) (    ) técnica de imprimir/ jornais                                         f) (    ) telefone 
b) (    ) televisão                                                                     g) (    ) computador 
c) (    ) rádio                                                                            h) (    ) micro computador 
d) (    ) telefone celular                                                            i) (    ) internet 
e) (    ) computares portáteis/computadores de mão           
 
 
TRADIÇÕES ORAIS E VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA 
 

Embora os livros sejam ótimos meios de contar histórias, e de transmitir informações para as futuras 
gerações, eles não são os únicos com esse poder. Na verdade, muitas histórias, contos, canções, provérbios 
muitas vezes não são transmitidos por livros. Como então ainda continuam vivos pela sabedoria popular? 
É simples, eles são difundidos pela tradição oral, ou seja, são passados oralmente (pela fala), de uma 
geração para outra, essa é a função da tradição oral. 

Sendo assim, a tradição oral preserva uma cultura, um saber popular, apenas com a oralidade, de 
uma geração para a outra. Além disso, esta tradição oral surgiu no início da vida humana na Terra, quando 
ainda não havia escrita, ou outra forma de registrar histórias. 

Memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e retransmiti-los às novas 
gerações através de diferentes suportes como a voz, a música, por imagem, por textos... 

Existe uma memória individual que é aquela guardada por um indivíduo e se refere as suas próprias 
vivências e experiências, mas que contém também aspectos da memória do grupo social do qual faz parte. 
Há também aquilo que denominamos de memória coletiva que geralmente se expressa naquilo que 
chamamos de lugares da memória que são os monumentos, hinos oficiais, quadros, livros e outras obras 
artísticas que expressam o passado coletivo de uma sociedade.  
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É muito importante a valorização (dar importância) da memória, pois é através dela que a sociedade 
pode escolher aquilo que será descartado e aquilo que precisa ser guardado pela memória porque poderá 
servir como informação importante para decisões futuras. 

No passado, os mais velhos, tinham o importante papel social de guardiões da memória devido a sua 
maior experiência e vivência. Cabia a eles a função de transmitir às novas gerações de seu grupo social os 
fatos e vivências que foram retidos como fundamentais para a sobrevivência do grupo ao qual pertenciam. 
O enorme volume de informações fez surgir instituições especialmente voltadas ao trabalho de seleção, 
coleta, organização, guarda e manutenção adequada e divulgação da memória de grupos sociais ou da 
sociedade em geral. 

Essas instituições realizam hoje, uma tarefa social anteriormente exercida apenas pelos idosos. São 
elas os museus, arquivos, bibliotecas e centros de memória, que de alguma forma realizam o trabalho de 
coletar, tratar, recuperar, organizar e colocar à disposição da sociedade a memória de uma região específica 
ou de um grupo social.  

O trabalho com a memória (no qual os mais velhos têm papel fundamental) não nos aprisiona no 
passado, mas nos conduz com muito maior segurança para o enfrentamento dos problemas atuais, podendo 
também, despertar em nós o interesse sobre nossa cultura, tornando-nos mais sensíveis e conscientes da 
importância de nossas raízes para a preservação da nossa história. O passado só permanece “vivo” através 
da memória, que nos dá a oportunidade de revivê-lo a partir do momento em que um indivíduo passa a 
compartilhar suas experiências, tornando com isso a memória “viva”. 
 
Atividade 4: Complete as frases de forma correta, com as palavras indicadas abaixo e de acordo com o que 
foi lido no texto “Tradições orais e valorização da memória”: 
 
início - geração – escrita - não - informações - únicos - tradição oral – histórias – livros – função  
 
a) Embora os livros sejam ótimos meios de contar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, e de transmitir _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
para as futuras gerações, eles não são os _ _ _ _ _ _ _ _ com esse poder. 
 
b) Muitas histórias, contos, canções, provérbios muitas vezes _ _ _ _ _ são transmitidos por_ _ _ _ _ _ _. 
 
c) É simples, eles são difundidos pela _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ou seja, são passados 
oralmente, de uma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para outra. Essa é a _ _ _ _ _ _ _ _ _ da tradição oral. 
 
d) Esta tradição oral surgiu no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _da vida humana na Terra, quando ainda não 
havia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ou outra forma de registrar histórias. 
 
 
Sugestão de vídeo: 
“De boca a ouvido: a tradição oral”: https://www.youtube.com/watch?v=-RBLJwCxYQw.  
 
 
FONTES: 

1-http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/. Acesso em 03/05/2021; 
2-http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=93. Acesso em 03/05/2021; 
3-https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/historia-da-escrita-surgimento-e-importancia-dessa-linguagem.htm. Acesso em 
03/05/2021; 
4-https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_escrita. Acesso em 03/05/2021; 
5-https://escolaeducacao.com.br/o-que-significa-tradicao-oral/. Acesso em 03/05/2021; 
6-http://www.revistacapitolina.com.br/tradicao-oral-e-a-preservacao-de-culturas/. Acesso em 03/05/2021; 
7-http://www.lite.fe.unicamp.br/revista/vonsimson.html. Acesso em 03/05/2021; 
8-https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/artes/a-importancia-das-raizes-culturais-para-identidade. Acesso em 03/05/2021; 
9-http://centroevolvere.com.br/blog/qual-a-importancia-da-escrita/. Acesso em 03/05/2021; 
10-http://www2.seduc.mt.gov.br/-/vivendo-uma-nova-era-a-tecnologia-e-o-homem-ambos-integrantes-de-uma-sociedade-que-progride-
rumo-ao-desenvolvimento. Acesso em 03/05/2021. 
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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 
10/05/2021 à 02/06/2021 GEOGRAFIA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Brasil e seu território: Vegetação: Mata Atlântica; Vegetação Litorânea; Campos; Pantanal; Floresta Amazônica; 
Mata de Araucária, Cerrado. 
-Alfabetização cartográfica.  
 
OBJETIVOS: 
-Estudar os aspectos físicos do Brasil. 
-Identificar as vegetações características das diferentes regiões do país. 
 

 
Geografia 

 
VEGETAÇÃO  
 

Vegetação é o conjunto de plantas que crescem naturalmente em um lugar. A vegetação depende do 
clima, do relevo e do solo. Os principais tipos de vegetação do Brasil são: florestas ou matas, cerrado, 
caatinga, campos (ou pampas), vegetação do pantanal e vegetação litorânea. 
 
Atividade 01: Observe o mapa abaixo e faça o que se pede: 
 
a) Pinte no mapa a região correspondente a Floresta Amazônica de verde; 
b) Pinte no mapa a região correspondente ao Cerrado de amarelo; 
c) Pinte no mapa a correspondente ao Pantanal de azul. 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://onlinecursosgratuitos.com/30-mapas-do-brasil-para-colorir-e-imprimir/. Acesso em 03/05/2021. 
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A VEGETAÇÃO DO BRASIL  
 
O Brasil, por ter dimensões territoriais continentais (é o quinto maior país do mundo), abriga vários 

tipos de vegetação natural. Vamos conhecer algumas delas: 
 

Mata Atlântica: caracterizada como uma floresta tropical (de clima quente e árvores altas), foi a 
vegetação que mais sofreu devastação no Brasil, restando apenas 7% de sua cobertura original. Era uma 
vegetação que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas que foi intensamente 
desmatada pelos portugueses para a extração de madeira e plantio de cana-de-açúcar.  
 

Vegetação Litorânea:  É o tipo de vegetação que se encontra em áreas de litoral (próximas ao mar). 
O Brasil possui um extenso litoral, assim, existem diversos tipos de formações vegetais distribuídas por 
essas áreas. O mangue é um tipo de vegetação litorânea, encontrada em regiões onde costuma haver o 
encontro entre as águas dos rios e dos mares.  

 
Campos: também conhecido como “pampas” é uma vegetação característica de clima subtropical 

(mais frio que nas demais regiões do país), apresentam vegetação rasteira (próxima ao solo) com a 
predominância de capins e gramíneas (arroz ou trigo, por exemplo).  

 
Pantanal: localizada no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerada uma vegetação de 

transição, pois em determinadas épocas do ano, algumas porções de área são alagadas pelas cheias dos 
rios e é somente nas estiagens (épocas sem chuva) que a vegetação se desenvolve.  

 
Floresta Amazônica: é uma floresta com muita umidade e temperaturas elevadas e que abriga 

milhões de espécies animais e vegetais, sendo de vital importância ao equilíbrio ambiental do planeta. Suas 
árvores geralmente atingem grandes alturas. 

 
Mata de Araucárias: com a predominância de pinheiros e localizada no estado do Paraná, é uma 

vegetação típica de clima subtropical. Sua cobertura original é quase inexistente em razão da intensa 
exploração de madeira para fabricação de móveis. 

 
Curiosidade: Você sabia que a vegetação predominante na cidade de Bauru é pertencente ao 

Cerrado? Veja abaixo algumas características do Cerrado. 
Cerrado: com verões chuvosos e invernos secos, o cerrado é a segunda maior formação vegetal do 

Brasil. Apesar de sua paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas, é a vegetação com maior 
biodiversidade do planeta. Somente nos últimos anos é que os ambientalistas vêm se preocupando com 
esse ecossistema, que sofre vários danos ambientais causados pela plantação de soja e cana-de-açúcar, 
assim como pela pecuária. 

 

 
FONTE DAS IMAGENS: https://www.todamateria.com.br/vegetacao-do-brasil/. Acesso em 03/05/2021. 
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VEGETAÇÃO DO BRASIL E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm. Acesso em 03/05/2021. 

 
Toda ação humana causa um impacto na natureza, podendo muitas vezes, resultar em consequências 

negativas. Para desenvolver seu modo de vida (construir casas, cidades, indústrias, praticar a agricultura, etc.) o 
homem foi, pouco a pouco, degradando o meio ambiente. Degradação ambiental é quando a vegetação de um 
lugar é destruída.   

Entre as principais causas da degradação ambiental estão: extração de madeira; agropecuária (cultivo de 
plantas e criação de animais); mineração (extração de minerais do solo); garimpos (extração de pedras preciosas) 
e queimadas. As consequências das interferências humanas na vegetação são várias: enfraquecimento do solo; 
diminuição da quantidade chuva; elevação da temperatura; assoreamento (acúmulo de terra, areia e resíduos) 
dos rios e lagos, entre outros. 
 
Atividade 02: Resolva a cruzadinha, de acordo com os textos que você leu. 
 
BANCO: MATA ATLÂNTICA – VEGETAÇÃO – PANTANAL – CERRADO – AGROPECUÁRIA.  
 

 
 
FONTES: 

1-Caderno do Futuro/Geografia. 5o ano/ 3. ed. - São Paulo: IBEP, 2013; 
2-https://brasilescola.uol.com.br/brasil/os-tipos-vegetacao.htm. Acesso em 03/05/2021; 
3-http://educacao.globo.com/artigo/vegetacao-e-os-impactos-do-desmatamento.html. Acesso em 03/05/2021. 
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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 
10/05/2021 à 02/06/2021 CIÊNCIAS 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-O ar: onde está o ar e propriedades do ar; 
-Alterações na atmosfera terrestre; 
-Onde está a água; 
-Estados físicos e características da água; 
-O ciclo da água; 
-Água e saneamento básico; 
-Reduzir o desperdício de água. 
 
OBJETIVOS: 
-Estudar o conceito e as propriedades do ar; 
-Conhecer os estados físicos e as características da água, seu ciclo e formas de tratamento; 
-Analisar a conta de água e propor medidas para evitar o desperdício. 
 

 
Ciências 

 
ONDE ESTÁ O AR?     
         

Aquela substância que atravessa nossas narinas quando respiramos se chama ar. 
O ar pode ser encontrado por todo lugar, ele é formado por diversos gases como o nitrogênio (que se 
apresenta em maior quantidade), depois temos o gás oxigênio (que é fundamental para a respiração da 
maioria dos seres vivos) e o gás carbônico (é necessário para que as plantas produzam seu próprio 
alimento). O ar também apresenta gotículas de água, poeira, e até mesmo partículas de vírus, bactérias e 
outros micro-organismos. 

 
COMPOSIÇÃO DO AR 

 
FONTE DA IMAGEM: https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/41fed5278d399414c19ae60a59c7d3a7.jpg. Acesso em 
03/05/2021. 

 
Não podemos enxergar o ar, mas podemos notar sua presença em algumas situações, como quando 

ele se move na forma de vento, quando entra e sai do nosso corpo (respiração), ou quando enchemos uma 
bola ou um pneu. Além disso, sem o ar não conseguiríamos ouvir os sons, pois ele é um dos meios pelos 
quais o som se propaga. O ar está ao nosso redor, formando uma camada em torno do planeta. Ele também 
pode ser encontrado dentro da água e do solo.  
                                                            
AS PROPRIEDADES DO AR 
 

O ar possui algumas características, estas características são chamadas de propriedades do ar. 
Vamos conhecê-las melhor: 
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- O ar ocupa lugar no espaço, podemos perceber isso ao encher uma bexiga: quanto mais 
assopramos, maior ela irá ficar; 

- O ar não tem forma, se ele está dentro de uma garrafa ocupa a forma de uma garrafa, se está dentro 
de uma bola, ocupa a forma de uma bola. 

- O ar limpo é transparente (invisível) e inodoro (não tem cheiro). Sentimos o cheiro no ar quando 
seus gases se misturam a outras substâncias, como um perfume ou até mesmo a poluentes. 

- O ar se desloca de um lugar para outro, o ar em movimento é o que chamamos de vento. 
- O ar tem peso, uma bola cheia pesa mais que uma bola murcha, por exemplo. 
- O ar é elástico e compressível, ou seja, ele tem a capacidade de ser comprimido (apertado) em um 

espaço menor e depois voltar ao seu volume inicial (elasticidade).  
                                                  
ALTERAÇÕES NA ATMOSFERA TERRESTRE 
 

A vida na Terra não seria possível sem atmosfera, ela mantém o calor na Terra e filtra grande parte 
das radiações solares nocivas à vida. Porém as ações humanas têm provocado algumas alterações na 
atmosfera, que podem ser prejudiciais para o próprio ser humano, como o efeito estufa e a destruição na 
camada de ozônio. 

Efeito estufa: O efeito estufa é o aumento da temperatura da Terra pela retenção do calor por certos 
gases atmosféricos. A poluição aumenta o efeito estufa e causa o aquecimento global. O efeito estufa em si 
é um processo natural que ocorre na nossa atmosfera e que é bom, porque mantém a temperatura do 
planeta amena e sem grandes variações. No entanto, o problema é o aumento desse efeito, o que leva ao 
aquecimento global. Para entender como isso ocorre, observe a explicação: 

 

FONTE DA IMAGEM: https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com. Acesso em 03/05/2021.  

 
Camada de ozônio: Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio (O3), que 

protege animais, plantas e seres humanos, dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Há evidências científicas 
de que substâncias fabricadas pelo homem estão destruindo a camada de ozônio. Em 1977, cientistas 
britânicos detectaram pela primeira vez a existência de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida. 
Desde então, têm se acumulado registros de que a camada está se tornando mais fina em várias partes do 
mundo, especialmente nas regiões próximas do Polo Sul e, recentemente, do Polo Norte.  

 
Imagem mostrando o buraco na camada de ozônio 

 
FONTE DA IMAGEM: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiNDCeHSDqsV5-NMWpnmOx9Lg7OrFj51lmlg&usqp=CAU. 
Acesso em 03/05/2021. 
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Sugestões de vídeos: 
“Atmosfera terrestre e suas várias camadas”: https://www.youtube.com/watch?v=-VpwDlndCKo;  
“Efeito estufa - aquecendo a Terra de forma natural”: https://www.youtube.com/watch?v=WRJXjzX_TX4. 
 
Atividade 01: Complete as frases com as palavras abaixo, de acordo com o que foi estudado nos textos 
acima: 
                   OXIGÊNIO - INVISÍVEL - OZÔNIO - VAPOR D’ÁGUA - CARBÔNICO 
 
a) O ar é .................................................. e não conseguimos viver sem ele. 
b) A camada de ................................. protege a Terra dos raios solares. 
c) Os seres vivos absorvem ................................... durante a respiração. 
d) As plantas retiram gás ...................................... do ar para produzir seu próprio alimento. 
e) O .............................................................. é responsável pela umidade do ar. 
                                                               
ONDE ESTÁ A ÁGUA 
 

Você sabia que um pouco mais de 60% do nosso corpo é água? Ela é essencial para nosso bem-estar 
e saúde, por esse motivo sentimos sede de tempos em tempos. A água é essencial para a manutenção das 
várias formas de vida que temos na Terra e ela é finita, ou seja, ela pode se esgotar um dia. Para piorar, 
apenas uma pequena parcela da água da Terra é doce e adequada para consumo humano. Isso a torna um 
recurso valioso, que precisa ser usado com consciência e ser devidamente cuidado, a fim de evitar sua 
poluição e desperdício. 

- 97,24% da água do nosso planeta é salgada (mares e oceanos) e 2,76% da água do nosso planeta 
é doce (a água doce está distribuída nas geleiras, calotas polares, nos rios, lagos, nos lençóis freáticos, 
no solo, na forma de umidade e na atmosfera).                                                                               
 
Distribuição da água no planeta Terra      Distribuição da água doce nos continentes 

FONTE DAS IMAGENS: Ana Lúcia Souto, domínio público. 

                                                              
ESTADOS FÍSICOS E CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA 
 

A água que existe na superfície da Terra é sempre a mesma, ela circula há milhões de anos no nosso 
planeta, graças ao ciclo da água na natureza. Na natureza a água encontra-se em 3 estados físicos: 

 
                     SÓLIDO                                        LÍQUIDO                                        GASOSO 

   
FONTE DAS IMAGENS: http://amaralaguas.com.br/ckeditor-ckfinder-integration/uploads/images/estados-fisicos-da-agua-geleira-amaral-aguas.jpg; 
https://www.estudopratico.com.br/wp-content/uploads/2013/03/ciclo-da-agua-na-natureza-mar.jpg; 
https://www.sobiologia.com.br/figuras/Agua/vapor.jpg. Acesso em 03/05/2021. 

 
A energia solar  provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. Também promove 

a transpiração das plantas e dos animais. O vapor de água liberado nesses processos fica na atmosfera e 
sobe para camadas mais altas, formando as nuvens que com o tempo, tornam-se cada vez mais carregadas, 
até que a água caia em forma de chuva, também pode ser liberada na forma de neve ou granizo (de acordo 
com a temperatura da atmosfera). 
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Ao atingir a superfície terrestre a água pode acumular-se em rios, lagos e oceanos, e também se 
infiltrar no solo, tornando-se parte dos lençóis subterrâneos. A água presente na superfície terrestre pode 
também ser usada pelos seres vivos. Os animais, por exemplo, utilizam-na para sua hidratação. As plantas, 
por sua vez, fazem-no por meio da sua absorção pelas raízes que possuem, a água utilizada por esses 
seres vivos retorna para o ambiente posteriormente. Além da transpiração, os animais podem devolvê-la ao 
ambiente pela urina, fezes, respiração e decomposição. As plantas também liberam a água por meio 
da transpiração e decomposição. 

 

     
FONTE DA IMAGEM:  https://www.arvoregenerosa.org.br/wp-content/uploads/2018/10/blog-img-5-1024x480.jpg. Acesso em 03/05/2021. 
                                                                                   

ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO            
                                                                        

O saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à população. 
Fazem parte dessas ações o tratamento de água, a coleta de lixo e o tratamento de esgoto. Nos locais sem 
saneamento básico, as pessoas correm muito mais risco de contrair doenças porque elas entram em contato 
com água, lixo e esgoto contaminados com organismos que causam doenças. 

Antes de chegar em nossas casas, a água dos reservatórios de água (como rios ou a água 
subterrânea), é tratada. Isso é feito, pois mesmo parecendo limpa a água pode conter impurezas e micro-
organismos que causam doenças. 
                                                                      
REDUZIR O DESPERDÍCIO DE ÁGUA                       
 

Atitudes como tomar banhos demorados e deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes, 
entre outras, acaba desperdiçando água tratada. Por isso é importante fazer o uso correto da água. Veja 
algumas atitudes que ajudam a evitar este desperdício: não jogue lixo no vaso sanitário nem dê descarga 
sem precisar; não deixe a torneira pingando; diminua o tempo do banho e feche a torneira enquanto se 
ensaboa; a água da lavagem das roupas já tem sabão e pode ser utilizada para lavar pisos ou calçadas; 
usar a mangueira gasta muita água, prefira varrer ou reutilizar a água da lavagem das roupas; a torneira 
deve ficar fechada enquanto a louça é ensaboada. Se cada um fizer a sua parte, podemos evitar o 
agravamento da crise da água. 

 
Sugestões de vídeos: 
“Água potável e saneamento”: https://www.youtube.com/watch?v=M3WeYor43kY;  
“As mudanças de estado da matéria”: https://www.youtube.com/watch?v=WXAst3FkBSE; 
“O ciclo da água para crianças”: https://www.youtube.com/watch?v=KZTRy6KL7_c. 
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Atividade 02: Complete as frases com as palavras destacadas, de acordo com os textos estudados: 
 
saneamento básico - doce e adequada para consumo humano - uso correto - ciclo da água - do ar e 
da água 
 
a) Os seres vivos dependem ----------------------------------------------- para viver.  
b) Apenas uma pequena parcela da água da Terra é -----------------------------------------------------------------------. 
c) A água circula há milhões de anos no nosso planeta, graças ao ----------------------------------------------- na 
natureza. 
d) O ----------------------------------------------- é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde 
à população. 
e) É importante fazer o ----------------------------------------------- da água para evitar o desperdício da água 
tratada. 

 
FONTES:  

1-https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em 03/05/2021;  
2-http://ecologia.ib.usp.br. Acesso em 03/05/2021;  
3-https://www.wwf.org.br. Acesso em 03/05/2021; 
4-https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-ciclo-da-agua.htm. Acesso em 03/05/2021;  
5-https://www.biologianet.com. Acesso em 03/05/2021;  
6-https://www.todamateria.com.br/ciclo-da-agua. Acesso em 03/05/2021;  
7-https://pt.khanacademy.org. Acesso em 03/05/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
10/05/2021 à 02/06/2021 ARTE 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: ARTES VISUAIS: Matrizes de formação cultural brasileira: Arte indígena; Arte 
africana; arte dos diferentes povos e países. 
MÚSICA: Músicas e instrumentos do mundo em diferentes épocas e regiões; expressão e intencionalidade a partir 
da música das diferentes culturas. 
OBJETIVOS: ARTES VISUAIS: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 
MÚSICA: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 
brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 
 

 
Neste bloco de atividades vamos falar sobre a arte das principais matrizes da formação 

cultural brasileira: os índios, os africanos e portugueses. Veremos também a música dentro de cada 
matriz, tudo de forma bem resumida, pois será a base para quase todos os conteúdos que veremos 

durante o ano, ok? 
 
Arte Indígena 
Ao falar de formação da sociedade brasileira e de identidade nacional, é preciso entender que 

mesmo entre os indígenas, que já habitavam nossas terras antes da chegada dos portugueses, existe 
uma diversidade de etnias que se mantém. Uma etnia ou um grupo étnico é uma comunidade humana 
definida por afinidades linguísticas e culturais. 

Por isso, não existe um “índio genérico” ou “padrão” que possa ser representado. As tribos 
ou etnias ainda existentes no Brasil, mantem seus valores e cultura próprios e estão inseridos na 
sociedade e atuam em diversas áreas como qualquer outro grupo formador da nossa sociedade. 

A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, dança, arte 
plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. O uso das cores e de certos 
materiais está relacionado aos ritos de passagem, celebrações agrícolas e do cotidiano. 

A cerâmica é produzida principalmente pelas mulheres, que criam recipientes, bem 
como esculturas. Para torná-las mais bonitas, costumam usar a pintura com padrões gráficos 
próprios. O grafismo está muito presente na arte indígena e é sempre inspirado na natureza, 
principalmente em animais. 

 
 
 

A cerâmica do povo Marajoara, cujo nome 
advém do local onde ela teve origem (a Ilha de 
Marajó) é conhecida no exterior e foi a primeira 
arte cerâmica brasileira. 
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Pintura Corporal Indígena 
 

A pintura corporal é usada em certos rituais e de 
acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade é indicar 
os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. 

As tintas usadas nessa arte são naturais, ou seja, 
são feitas de plantas e frutos. O jenipapo é o fruto mais 
utilizado para fazer tinta. Os índios o utilizam para 
escurecer a pele, enquanto o urucum, por sua vez, dá o 
tom vermelho. Já o branco é conseguido através da 
tabatinga. 

São as mulheres que pintam os corpos, cujos 
desenhos carregam valor simbólico, visando retratar um 
momento ou um sentimento específico. 

Os padrões gráficos mais elaborados fazem 
parte da cultura Kadiwéu. Observe as imagens ao lado 
e abaixo: 

 
 

India Kadiwéu – MS 
 
 

Alguns grafismos Kadiwéu em níveis de 

complexidade 

Cestaria Indígena 

 

Os cestos são utilizados para uso 
doméstico, na manutenção e transporte de 
alimentos. É mais confeccionado pelas 
mulheres, que desenvolvem variadas 
formas de trançados em diferentes 
formatos, sempre utilizando grafismos 
geométricos. 
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Cultura Afro-Brasileira 

Arte Plumária Indígena 
 

As plumas são utilizadas nos 
rituais e coladas diretamente no próprio 
corpo. 
Elas servem também para ornamentar 
máscaras, colares, braçadeiras, brincos, 
pulseiras e cocares, os quais são feitos 
de penas e de caudas de aves. 

Na maior parte são os homens 
que desenvolvem a arte plumária. Essa 
arte passa por um ritual: primeiro a caça, 
passando pelo tingimento (a chamada 
tapiragem), pelo corte nas formas 
desejadas, e por fim, a amarração. 

 
A cultura afro-brasileira remonta ao período colonial, quando o tráfico de escravos forçou 

milhões de africanos a virem para o Brasil. Assim, foi formada a maior população de origem africana 
fora da África. Esta cultura está marcada por sua relação com outras referências culturais, sobretudo 
indígena e europeia a qual está em constante desenvolvimento no Brasil. 

Ela compõe os costumes e as tradições: a mitologia, o folclore, a língua (falada e escrita), a 
culinária, a música, a dança, a religião, enfim, o imaginário cultural brasileiro. 
Dentro das manifestações artísticas podemos destacar a capoeira. É uma dança de luta, ritualizada 
e estilizada, que tem sua própria música e é praticada principalmente na cidade de Salvador, estado 
da Bahia. É uma das expressões características da dança e das artes marciais brasileiras. Evoluiu a 
partir de um estilo de luta originário de Angola. O conjunto musical que acompanha a capoeira inclui 
o berimbau, um tipo de instrumento de madeira em forma de arco, com uma corda metálica que vai 
de uma extremidade à outra. Na extremidade inferior do berimbau há uma cabaça pintada, que 
funciona como caixa de som. O músico sacode o arco e, enquanto ressoam as sementes da cabaça, 
toca a corda tensa com uma moeda de cobre para produzir um tipo de som único, parecido com um 
gemido. 
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Danças, festas e instrumentos musicais de origem 
bantu 

 
Dos instrumentos musicais negro-brasileiros, que 

reconhecem a procedência da África bantu, temos em 
primeiro lugar os tambores, um pouco diferentes dos 
atabaques iorubas. Os tambores de origem angola-
congolense não têm o couro distendido por cordas e 
cunhas. A sua fabricação é mais simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Influências Europeias - Portugueses 

 
 
 
 

A cuíca, já tão conhecida hoje em quase 
todo o Brasil, entrando mesmo na 
constituição de nossos conjuntos 
orquestrais típicos, é a mesma puíta 
angola-congolense, que toma outros 
nomes como roncador, fungador e 
socador, no Maranhão e Pará. 

 
Dentre os diversos povos que formaram o Brasil, aqueles que exerceram maior influência na 

cultura brasileira foram os europeus, principalmente de origem portuguesa. O território foi colonizado 
por Portugal durante 322 anos, isso implicou na transplantação da cultura da metrópole para as terras 
brasileiras. Na época do Ciclo do Ouro, por volta do século XVIII, por exemplo, o número de colonos 
portugueses aumentou muito. Os portugueses influenciaram fortemente em muitas coisas da nossa 
cultura como no nosso idioma, que é quase o mesmo falado nas terras 

lusitanas – salvo, é claro, a sonoridade, veio 
da mistura com a cultura indígena. 

As influências europeias na 
arte brasileira, também foram muitas. 

 
 
 

Símbolo do interior brasileiro, a viola caipira, 
por exemplo, foi trazida pelos portugueses. 
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Ainda sobre música, as cantigas de roda, bastante conhecidas entre os brasileiros, eram 
extremamente comuns em Portugal. Escravos de Jó, Rosa Juvenil, Roda Pião, Sapo Cururu, O 
Cravo e a Rosa, Atirei o Pau no Gato e a famosa Ciranda-cirandinha são todas de origem 
portuguesa. 

Os portugueses também trouxeram para o Brasil os estilos artísticos: Rococó e o Barroco. O 
barroco no Brasil tem seu apogeu no século XVIII e perdurou até o século XIX. No nosso país, em 
virtude da riqueza do período colonial, temos uma quantidade grande de obras de expressão 
barroca. 

Muito ligado à religiosidade este estilo levou à construção de muitas igrejas barrocas, 
principalmente. O artista e arquiteto mais conhecido da arte barroca no Brasil foi o escultor Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1730-1814). Sua produção varia de trabalhos em madeira entalhada, 
pedra-sabão, altares e igrejas e tem como características o uso das cores e a maneira simples e 
dinâmica de retratar as cenas. 

A imagem abaixo é uma das doze esculturas dos profetas que estão na entrada do Santuário 
do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais. A obra criada por Aleijadinho teve 
início em 1758 e anos depois, todo o complexo entrou na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. 

 
 
 
 
 

As brincadeiras e cantigas de roda, como 
a “Ciranda, Cirandinha”, são de influência 
Portuguesa. 
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ATIVIDADES: 
 

1) No espaço abaixo, desenhe o contorno da sua 
mão e faça uma pintura corporal utilizando os grafismos 
Kadiwéu mostrados no texto. A imagem ao lado é só 
uma referência de como fazer, pois NÃO é um 
grafismo indígena desenhado na mão. 
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2) A obra abaixo é de Carybé (1911 - 1997), um importante artista plástico (pintor, gravador, 
escultor, ceramista, ilustrador e desenhista) argentino, naturalizado brasileiro. Apaixonado pela 
Bahia, Carybé tornou-se conhecido com suas obras que valorizavam a cultura baiana, os rituais 
afro-brasileiros, a capoeira, as belezas naturais e arquitetônicas da Bahia. É uma serigrafia 
chamada “Vadiação - 120/200” e mostra uma roda de capoeira. 

 

Como você representaria uma roda de capoeira nos dias de hoje? Faça a releitura desta obra no 
espaço abaixo. Capriche! 
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3) Pinte a imagem abaixo para reforçar a ideia do Barroco no Brasil. 

BOM TRABALHO E FIQUE EM CASA! 
 
FONTES: 

1-https://www.todamateria.com.br/arte-indigena-brasileira/;  
2-https://www.todamateria.com.br/principais-caracteristicas-da-cultura-afro-brasileira/; 
3-https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/3_V.php. 
 

FONTES CONSULTADAS DE IMAGEM: 
1-https://laart.art.br/blog/arte-marajoara/;  
2-https://indigenasbrasileiros.blogspot.com/2016/01/kadiweu.html?m=0;  
3-https://oempregoeseu.com/2020/11/21/arte-indigena-brasileira/;  
4-https://www.todamateria.com.br/principais-caracteristicas-da-cultura-afro-brasileira/;  
5-https://capoeira.iphan.gov.br/; 
6-https://linechan.blogspot.com/2016/08/45-cantigas-para-brincar-de-roda.html?m=1;  
7-https://qastack.com.br/travel/48604/where-to-find-traditional-cuica-in-rio-de-janeiro; 
8-https://www.canstockphoto.com.br/desenho-m%C3%A3o-9906238.html;  
9-https://i.pinimg.com/564x/97/2b/17/972b177f66b77ee913f8a6e368fbd007.jpg; 
10-http://sesc.ms/viola-caipira-2/;  
11-https://www.espacoarte.com.br/obras/8775-carybe-hector-julio-paride-bernabo#. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
10/05/2021 à 02/06/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Jogos esportivos de marca. 
 
OBJETIVOS: (EF05EF06) Vivenciar e fruir diversos tipos de jogos esportivos de marca, precisão e de campo e 
taco e de invasão. 
 

 
Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem e com saúde. Vamos jogar hoje? 

 
ESPORTES DE MARCA 
 

Os esportes de marca são aqueles em que os competidores disputam através da comparação entre 
suas marcas “aqueles baseados na comparação dos registros dos índices alcançados em segundos, metros 
ou quilos.” Nas corridas, por exemplo, vence quem realizar o percurso no menor tempo possível. Nos 
arremessos, a meta e atingir a maior distância. Já nos levantamentos de peso, vence quem levantar a maior 
quantidade de peso. 
 
Exemplos: Atletismo, natação, ciclismo, levantamento de peso e automobilismo para citar os mais 
conhecidos. 
 
Atividade 01: Corrida do vai e vem. 
 
Materiais:  
 
- 5 garrafas Pet ou qualquer objeto que possa ser transportado sem risco. 
- 2 pedaços de fita para fazer as marcações no chão, pode usar linha, barbante ou 2 cabos de vassoura.  
- Um cronometro ou celular para marcar o tempo. 
 
Regras: 

 
1. Posicione as garrafas ou os objetos a 2, 3 ou 4 metros do ponto de partida, tudo depende do 

espaço que tem para a atividade.  
2. Com a fita ou barbante marque a linha onde você irá se posicionar para começar e terminar a 

corrida. 
3. Ao sinal da pessoa que está marcando o tempo você irá correr até a garrafa, pegar apenas 1 e 

voltar até a linha de largada, deixar a garrafa e voltar para buscar a próxima, fazendo assim até 
acabar as garrafas.  

4. Ao colocar a última garrafa no chão a pessoa que está marcando o tempo deverá parar o 
cronometro. 

5. Agora troquem as posições e quem está cronometrando deverá correr 
6. Vence quem fizer a prova no menor tempo. 

 
Se quiser deixar mais legal, podem variar o circuito, acrescentando obstáculos ou aumentando o 
número de objetos.  
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ATIVIDADE 02: Salto em distância 
 
Prova na qual os atletas devem percorrer uma raia correndo para ganhar impulsão e saltar antes de uma 
faixa branca marcada no chão, caindo com os dois pés em uma caixa de areia. Vence aquele que 
conseguir saltar o mais longe possível. 
 
Regras:  

1. A prova tem uma forma de disputa muito simples. 

2. Cada atleta tem direito a três tentativas para atingir sua melhor marca. 

3. Uma tentativa é considerada válida quando o competidor inicia o movimento do salto dando o 

último passo antes da linha que limita a área de corrida. 

4. Caso o atleta dê seu último toque no solo antes do salto após a linha-limite, esse salto será 

invalidado. 

5. Vence quem tiver a melhor marca, ou seja, saltar mais longe. 

 

 
 
1.Corrida: O atleta acelera pela pista, alcançando a máxima velocidade antes da região de salto. 
 
2. Salto: O atleta se impulsiona com um pé, com os braços para cima para alcançar altura. 
 
3. Voo: Corpo estendido para manter equilíbrio e preparar a aterrissagem. 
 
4. Aterrissagem: Pernas e braços à frente para alcançar a máxima distância possível. 
 
Atividade:  
 

1. Faça uma marca no chão com fita, barbante ou outro objeto que sirva de marcação. 
2. Salte, sem pisar na marcação 
3. Marque com um barbante, caneta ou fita a sua marca, pode marcar atrás da linha dos calcanhares 

ou na ponta dos pés, você escolhe! 
4. Desafie seus irmãos, amigos ou seus parentes, boa sorte! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO  PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
10/05/2021 à 02/06/2021 INGLÊS 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
 Horas – diálogos enfatizando o uso das estruturas:  “What time is it, please? It’s ___ o’clock / It’s noon / It’s 
midnight” 
 Horas – descrição da rotina diária (exemplo: I wake up at 6 o’clock). 
 

 
HELLO DEAR STUDENT! WELCOME BACK! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! SEJA BEM 
VINDO DE VOLTA! COMO VOCÊ ESTÁ?). VAMOS CONTINUAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA 
INGLESA? ARE YOU READY? (ESTÃO PRONTOS?). 
NESTE BLOCO DE ATIVIDADES QUE DÁ INÍCIO AO 2º BIMESTRE, VAMOS APRENDER A DIZER AS 
HORAS EM INGLES, TELLIING THE TIME. LET’S GO!  (VAMOS LÁ!). 

VAMOS COMEÇAR COM AS HOURS (HORAS). OBSERVE O RELÓGIO ABAIXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA DIZERMOS AS HORAS (TELLING THE TIME), DEVEMOS OBSERVAR QUAL NÚMERO INDICA 
AS HORAS (HOURS) E QUAL NÚMERO INDICA OS MINUTOS (MINUTES). NO RELÓGIO DO DESENHO 
SÃO SETE E TRINTA (07:30). EM INGLÊS, DIZEMOS IT’S SEVEN THIRTY. OS PRIMEIROS DOIS 
NÚMEROS INDICAM AS HOURS, E OS OUTROS, OS MINUTES.  

EXISTEM ALGUMAS MANEIRAS DE DIZER AS HORAS EM INGLÊS. HOJE VAMOS APRENDER A MAIS 
SIMPLES. PARA ISSO, VAMOS REVISAR OS NUMBERS, COMEÇANDO COM AS HOURS: 

1 ONE 7 SEVEN 
2 TWO 8 EIGHT 
3 THREE 9 NINE 
4 FOUR 10 TEM 
5 FIVE 11 ELEVEN 
6 SIX 12 TWELVE 

 

 

MINUTES 

HOURS 
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AGORA, OS MINUTES:  

5 FIVE 35 THIRTY-FIVE 
10 TEN 40 FORTY 
15 FIFTEEN 45 FORTY-FIVE 
20 TWENTY 50 FIFTY 
25 TWENTY-FIVE 55 FIFTY-FIVE 
30 THIRTY   

 

OK, AGORA QUE VOCÊ REVISOU ESTES NUMBERS, VAMOS ENTENDER COMO UTILIZÁ-LOS PARA 
DIZER AS HORAS. PRIMEIRO, OBSERVE O RELÓGIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO QUATRO E VINTE, CORRETO? OBSERVANDO A TABELA DA REVISÃO DOS NÚMEROS, VEMOS 
QUE QUATRO=FOUR E VINTE=TWENTY. PORTANTO, EM INGLÊS DIZEMOS IT’S FOUR TWENTY. 

FÁCIL, NÃO É MESMO? OBSERVE OUTRO EXEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA DIZERMOS HORAS EXATAS, DIZEMOS O NOME DO NÚMERO QUE INDICA HOURS SEGUIDO 
DE O’CLOCK. SÃO DEZ HORAS = IT’S TEN O CLOCK.AS EXCEÇÕES SÃO MEIO DIA E MEIA NOITE:  

 

 

  

 

 

TWENTY 
FOUR 

IT’S TEN O’CLOCK.  

IT’S NOON. (É MEIO DIA) IT’S MIDNIGHT. (É MEIA NOITE) 
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POR ÚLTIMO, PARA PERGUNTAR “QUE HORAS SÃO?”, DIZEMOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS PRATICAR O QUE FOI APRENDIDO HOJE? 

 

ACTIVITIES (ATIVIDADES) 

 

1) OBSERVANDO O CONTEÚDO APRENDIDO HOJE, COMPLETE O DIÁLOGO ABAIXO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WHAT TIME IS IT?  

IT’S FIVE FORTY-FIVE.  

WHAT 
_____________ 

________________? 

IT’S _____________ 

________________. 
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2) ESCREVA AS HORAS DE CADA RELÓGIO: 

 

 

 

 

 

12:00 

03:10 

10:40 

09:00 

02:45 
IT’S TWO FORTY-FIVE. 

FONTES: 
1-Atividade de elaboração própria. Imagens pesquisadas no Google Imagens. 
 
 
 
 
 


