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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 

14/06/2021 a 08/07/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
-Utilização dos conhecimentos linguísticos e gramaticais como ferramentas para garantir a coesão e a 
coerência; 
-Narrativa Infantojuvenil; 
-Utilização de recursos de coesão referencial (pronomes, sinônimos) na produção escrita de textos, 
considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, e estrutura composicional e de estilo; 
-Gênero: Carta de reclamação. 
 
OBJETIVOS: 
-Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância 
nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações) e regras ortográficas; 
-Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível adequado de 
informatividade; 
-Reconhecer as características do gênero carta de reclamação; 
-Identificar as principais características estruturais do gênero. 

 
Língua Portuguesa 

 
Como você está? Tomara que esteja MUITO bem! Eu estou com saudades, mas o importante agora é nos 

cuidarmos… As atividades deste bloco irão retomar algumas coisas que já estudamos e ensinar alguns 
conteúdos novos… Estude bastante! Confio em você! Um beijo carinhoso e até breve… 

 
SINÔNIMOS 
 
SINÔNIMOS são palavras diferentes que têm o mesmo significado.  
 
Exemplo:  
O menino disse que a sopa estava deliciosa. 
O menino disse que a sopa estava saborosa. 
 
Atividade 1: Complete as frases abaixo, utilizando o sinônimo das palavras entre parênteses. 
 
EXEMPLO: a) A professora achou o livro. (achar) 
 
b) Márcia comprou roupas brancas pois ela gosta de cores _______________. (alvas) 
 
c) Um dia _______________ um passarinho no meu quintal. (surgiu) 
 
d) Meu amigo pediu _______________ para fazer a lição de casa. (ajuda) 
 
e) Hoje esfriou _______________. (bastante) 
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PONTUAÇÃO 
 
Pontuação é a utilização de sinais gráficos para auxiliar a compreensão da leitura.  
 

                       
 
Atividade 2: Pontue as frases abaixo adequadamente. 
 
a) Maria e Joana foram ao teatro ---- 
b) Camila comprou uma calça ---- uma blusa e uma sandália ---- 
c) Que dia é hoje ---- 
d) Olha que carro lindo ---- 
e) Mamãe disse ---- 
---- Você já jantou ---- 
f) Que filme maravilhoso ---- 
g) Não vou ao cinema ---- 
h) Carlos ---- venha almoçar ---- 
 
Atividade 3: Complete o texto abaixo com a pontuação correta. 
    
 MEU AMIGO LANÇA FORA ___ ALEGREMENTE ___ O JORNAL QUE ESTÁ LENDO E DIZ___ 
    ___ CHEGA ___ HOUVE UM DESASTRE DE TREM NA FRANÇA ___ UM ACIDENTE DE MINA NA 
INGLATERRA ___ UM SURTO DE PESTE NA ÍNDIA ___  
    ___VOCÊ ACREDITA NISSO QUE OS JORNAIS DIZEM ___ SERÁ O MUNDO ASSIM ___ UMA BOLA 
CONFUSA ___ ONDE ACONTECEM UNICAMENTE DESASTRES E DESGRAÇAS ___  
    ___ NÃO ___ OS JORNAIS É QUE FALSIFICAM A IMAGEM DO MUNDO ___ 
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Atividade 4: Leia a tirinha para responder às questões a, b, c, d. 
 

  
 
a. A frase: “Ei, Cebolinha!” da fala do Cascão no primeiro quadrinho revela: 
a) indagação. 
b) entusiasmo. 
c) dúvida. 
d) raiva. 
 
b. Observe que no segundo quadrinho, na fala do Cascão, está faltando a pontuação no final. Que pontuação 
abaixo se adequa ao contexto do balão? 
a) Vírgula. 
b) Ponto de interrogação. 
c) Reticências. 
d) Ponto de exclamação. 
 
c. Retire da tirinha uma frase interrogativa. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
d. Na frase do Cebolinha “Já!”, o ponto de exclamação revela: 
a) alegria.                   c) tristeza. 
b) confusão.               d) surpresa. 
 
PRONOME 
 

 
 
Observação: 
Os pronomes o, a, os, as se transformam em: 

lo, la, los, las – quando vêm depois dos verbos terminados em r, s ou z. 
ex: Ele vai vender o carro. 
      Ele vai vendê-lo. 
 no, na, nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som nasal. 
ex: Eles levaram o cachorro. 
      Eles levaram-no. 

https://1.bp.blogspot.com/-BkTH8lwBBVA/YHeh9tSFM3I/AAAAAAAAvAo/M706JwZ8atw4Z3BYljMCzCEh0Gf2Ati9ACLcBGAsYHQ/s582/1.jpg
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Atividade 5: Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal 
correspondente. 
 
EXEMPLO: a) Cláudia gosta muito de estudar.  Ela gosta de estudar. 
 
b) As mulheres rodearam a criancinha. _______________________________________ 
 
c) Os estudantes participaram da festa. ______________________________________ 
 
d) Mauro é o melhor advogado da cidade. ____________________________________ 
     
Atividade 6: Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal oblíquo 
correspondente. Observe a terminação dos verbos. 
 
EXEMPLO: a) Vou pagar o empregado. Vou pagá-lo. 
 
b) Mário cortou a grama. ___________________________________________________ 
 
c) Resolveram os problemas. _______________________________________________ 
 
d) Vou chamar a menina. __________________________________________________ 
 
e) É preciso trazer os cadernos diariamente. ___________________________________ 
 
 
‘PARA MIM’ OU ‘PARA EU’ EM PORTUGUÊS? 
 
Quando usar ‘Para eu’ 
Se você completar a oração com um verbo, use ‘Para eu’. 
Exemplo: Thiago fez este bolo para eu comer 
 
Quando usar Para mim’ 
O pronome em português ‘Mim’ nunca deve ser acompanhado por um verbo. Portanto, este pronome 
geralmente é visto no final das orações. 
Exemplo: Thiago fez este bolo para mim. 
 
Atividade 7: Complete as frases abaixo com os pronomes EU ou MIM. 
 
a) Vovô deu dinheiro para ______comprar figurinhas. 
b) Aquelas flores são para______? 
c) O tênis preto é para_______ jogar futebol. 
d) Este caderno é para _______ fazer redações. 
e) Esse doce é para você e este é para________. 
 
O QUE É CARTA DE RECLAMAÇÃO? 
 
Ela se define por transmitir uma informação que indica uma insatisfação. Veja o exemplo abaixo. 
 
Manaus, 05 de maio de 2021. 
 
À Magazine Luiza 
 
Ref. Reclamação 
 
     Antônio Araújo de Freitas, inscrito no CPF sob o nº 036.856.491-52, venho manifestar minha irresignação 
acerca do processo de entrega do pedido nº 25463-8 (Uma televisão Samsung), realizado no dia 04 de abril 
de 2021. 
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     Ocorre que a entrega do mesmo estava prevista para o dia 17 de abril de 2021 e até o momento, 
passados 18 dias deste prazo, ainda não o recebi. 
    Portanto, informo que caso o pedido não seja entregue até o dia 15 de maio de 2021, considerarei a 
compra cancelada por inadimplência do vendedor, solicitando desde já a restituição dos valores pagos. 
 
Aguardo uma resposta para esta reclamação, 
 
Antônio Araújo de Freitas 
 
Atividade 8: Responda às questões a, b, c, d. 
 
a) Qual a finalidade do texto? 
(  ) Cobrar soluções para uma problemática surgida. 
(  ) Realizar críticas sobre uma determinada empresa. 
(  ) Apresentar argumentos e opinião sobre um fato. 
(  ) Narrar sobre um acontecimento desastroso. 
 
b) Para quem é dirigida a carta? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
c) Quem é o responsável pela reclamação? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
d) O que provocou a publicação da carta? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
FONTES: 

1-www.tudosaladeaula.com. Acesso em 07/06/2021; 
2-www.acessaber.com.br. Acesso em 07/06/2021. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

14/06/2021 a 08/07/2021 MATEMÁTICA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Localização e movimentação de uma pessoa ou objeto: descrição, interpretação e representação por 
meio de desenhos; 
-Expressão numérica: hierarquia das operações; 
-Multiplicação por dois algarismos; 
-Tabelas Simples e de Dupla Entrada: solução a partir dos dados apresentados. 
 
OBJETIVOS: 
-Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º 
quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros; 
-Compreender o processo de resolução das expressões numéricas a partir da hierarquia das operações; 
-Ampliar as estratégias de cálculo e aprender o algoritmo usual da multiplicação por dois algarismos no 
multiplicador; 
-Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes 
a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o 
objetivo de sintetizar conclusões. 
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Matemática 
 

 
 
PLANO CARTESIANO 
 

Se nesse esquema a escola pode ser indicada pela posição (4, B), então clube pode ser indicado por 
qual posição? Responda:_________________________ 

Fácil não foi? Então vamos lá!!! 
Este conceito, Plano Cartesiano, iniciaremos agora no 5º ano de forma bem simples. É um assunto 

que será retomado a partir do 6º ano de forma mais detalhada e complexa. A expectativa de aprendizagem 
no quinto ano é de a de compreender esse tipo de representação para a localização de objetos em planos, 
mapas, para desenvolver noções do que são as coordenadas cartesianas. 

Mas o que é o Plano Cartesiano?? 
Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês, René Descartes. 

Descartes criou esse sistema de coordenadas para demostrar a localização de alguns pontos no espaço. 
Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Um eixo horizontal (chamado 
eixo das abcissas) e um eixo vertical (chamado eixo das ordenadas). As posições de um ponto no Plano 
Cartesiano são indicadas por dois valores, sempre indicando primeiro a abcissa (o que está representado 
no eixo horizontal) e depois a ordenada (eixo vertical). Por isto as posições dos pontos do Plano Cartesiano 
são indicadas por pares ordenados ou coordenadas cartesianas. 

No exemplo do esquema, o par ordenado que representa o ponto em que está representado a escola 
é o (4, B).    Entenderam?  

Vamos ver se entenderam mesmo. 
 
Atividade 1: Responda de acordo com a imagem. 
 

 
a) A rosa dos ventos está localizada na coordenada (  ,  ). 

b) O relógio está localizado na coordenada (  ,  ). 

c) O triângulo está localizado na coordenada (  ,  ). 
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LOCALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE UMA PESSOA OU OBJETO 
 

 
 
Atividade 2: Marque a alternativa correta. 
 

 
 
Atividade 3: Observe o que se pede e assinale a alternativa correta. 
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REVISANDO AS EXPRESSÕES NUMÉRICAS 
 
Atividade 4: Resolva as expressões no espaço abaixo. 
a)63 + 32 – 5 + 2 x 5 =  b)100 – 79 + 8 x 8 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)85 x 4 + 92 – 78 =             d)250 – 5 x 7 – 8 x 9 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MULTIPLICAÇÃO POR DOIS ALGARISMOS 
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Resumindo: 
 

 
 
 
Atividade 5: Efetue as multiplicações: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

INTERPRETANDO TABELAS 
 
Atividade 6: Leia a tabela abaixo e responda às perguntas. 
 

 
 
FONTES: 

1-https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1085/encontrar-pontos-no-plano-cartesiano. Acesso em 25/05/2021; 
2-www.educacaoetransformacao.com.br. Acesso em 25/05/2021; 
3-www.professoracarol.org. Acesso em 25/05/2021; 
4-www.escolafespacoverderj.com.br. Acesso em 31/05/2021; 
5-http://profasilvanaperrucini.blogspot.com. Acesso em 31/05/2021; 
6-http://continhasfundamentais.blogspot.com. Acesso em 31/05/2021; 
7-http://gutarocha.blogspot.com. Acesso em 31/05/2021. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

14/06/2021 a 08/07/2021 HISTÓRIA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Povos ágrafos e registros de memórias; 
-Patrimônios étnico-cultural e artístico: conceito e importância social. 
 
OBJETIVOS: 
-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; 
-Compreender a preservação do patrimônio étnico-cultural e histórico. 
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História 
 
POVOS ÁGRAFOS 
 

Relembrando o que já estudamos, sabemos que a Pré-História é o período que marca o início da 
humanidade na Terra, esse período também é chamado de História dos Povos ágrafos (essa palavra 
vem do grego “ágraphos” e quer dizer sem escrita). Esse período da História é considerado um caminho 
enriquecedor, porém difícil por não possuir registros escritos sobre sua evolução e não tem um tempo 
determinado. Podem ser os homens das cavernas em aproximadamente 3.000 a. C, até os índios 
brasileiros nos tempos de Cabral ou as tribos da floresta Amazônica que não possuem contato até hoje 
com o restante da sociedade. As características principais dos povos ágrafos são: tecnologia 
inexistente; pouca agricultura; a sua grande maioria é de caçadores; colhem frutos para se alimentar e 
vivem como nômades (sem habitação fixa). 
                                                           
REGISTROS DE MEMÓRIAS 
 

Hoje, na era digital, os homens precisam fazer um esforço razoável para imaginar um mundo sem a 
escrita. A utilização da linguagem escrita é, sem dúvida, uma ampliação considerável da capacidade de 
armazenamento de nossa memória, o que permite ultrapassar os limites do corpo para outras formas de 
preservação. A biblioteca, o museu, o arquivo existem para que as coisas possam ser esquecidas e depois 
rememoradas, recuperadas; para que ganhem novos significados. Só é possível estudar sobre a História, 
ou sobre um tema do passado, graças a perpetuação de documentos escritos e à preocupação dos homens 
de todos os tempos em estar constantemente cuidando da memória do que liam e viviam, assim, que as 
gerações posteriores podem interpretar e gerar novas formas de escrita da História. Nossa civilização está   
produzindo muitos registros de memória, criando vários suportes para armazená-la, percebe-se que o 
espaço oferecido pelos blogs, pelas redes sociais e pelo ambiente virtual é indiscutivelmente maior e mais 
democratizado do que outras formas de registro da memória. Nossas últimas invenções dão um salto imenso 
para a conservação da história da humanidade: a web e o e-book.  
                             
PATRIMÔNIO ÉTNICO-CULTURAL E ARTÍSTICO: CONCEITO E IMPORTÂNCIA SOCIAL 
 

Quando pensamos em patrimônio, podemos inicialmente, pensar nos bens materiais que possuímos, 
como por exemplo, nossa casa, o carro da família, nossos móveis ou outros objetos. Esses bens formam 
nosso “patrimônio particular” e podem ser classificados conforme seu valor econômico, afetivo ou a utilidade 
que representam em nossas vidas. Há, no entanto, outro tipo de patrimônio que também nos pertence, mas 
de maneira diferente, trata-se do Patrimônio étnico-cultural e artístico, que é o patrimônio de todo um povo, 
pois representa sua História, Arte e Cultura. A palavra patrimônio vem do latim 'pater', que significa pai e 
seu significado está ligado nesse texto, a aquilo que é passado como herança comum, transmitido de uma 
geração para outra, com valor e importância reconhecidos, que devem ser protegidos e preservados. Étnico 
significa povo ou etnia, e representa um grupo de pessoas que possuem uma origem e antepassados 
comuns. Cultural seria todo o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os 
outros hábitos e capacidades adquiridos por um povo. Artístico está relativo às Artes, nesse caso, as 
riquezas artísticas de um povo. Dessa forma, Patrimônio étnico-cultural e artístico é tudo aquilo que possui 
importância histórica, cultural, ambiental, científica ou artística, para um povo, como sua arquitetura, suas 
festas, suas danças, suas músicas, suas manifestações populares, sua arte, sua culinária... O patrimônio 
étnico-cultural e artístico de um povo, é um bem que precisa ser preservado porque ele nos serve de referência 
histórica, social e econômica. Guarda nossas memórias, conta nossa trajetória e, de certa forma, projeta o que 
seremos no futuro, estabelecendo um vínculo entre as gerações humanas e o tempo histórico que as acompanha.  
 
Sugestões de vídeo:  
 
“Patrimônio Cultural: materiais e imateriais”: https://www.youtube.com/watch?v=vMmhegraSJ4; 
 
“Pré-história - 5 coisas que você deveria saber”: https://www.youtube.com/watch?v=1XPL3hzuYRY. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vMmhegraSJ4
https://www.youtube.com/watch?v=1XPL3hzuYRY


12 
 

Atividade 1: Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, de acordo com o 
texto estudado: 
 
a) (   ) O patrimônio étnico-cultural e artístico de um povo, é um bem que não precisa ser preservado. 
 
b) (    ) São características dos povos ágrafos a tecnologia inexistente e a pouca agricultura. 
 
c) (   ) A utilização da linguagem escrita não amplia a capacidade de armazenamento de nossa memória. 
 
d) (    ) Patrimônio étnico-cultural e artístico é tudo aquilo que possui importância histórica, cultural, ambiental, 

científica ou artística, para um povo. 
 
FONTES: 

1-Diversidade e sentidos do patrimônio cultural – Revista do Programa de pós-graduação em História – Antônio Gilberto Ramos 
Nogueira;   
2-http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/sesc/site/palavra/ensaio/ensaios_interna/registro+da+memoria. Acesso em 07/06/2021; 
3-https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/divisao-da-historia. Acesso em 07/06/2021. 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

14/06/2021 a  08/07/2021 GEOGRAFIA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Hidrografia: rios do Brasil; águas oceânicas; 
-Clima: diferenças entre tempo e clima, zonas térmicas da terra; tipos de clima e relações entre clima e 
vegetação; 
-Relevo: diferentes formas de relevo; transformações do relevo. 
 
OBJETIVOS: 
-Estudar os aspectos hidrográficos do Brasil; 
-Estudar os aspectos climáticos do Brasil; 
-Discutir os diferentes tipos de relevo do Brasil, suas características e sua distribuição no território. 

 
Geografia 

 
HIDROGRAFIA 
 

Hidrografia é a ciência que estuda as águas. Existem águas salgadas, que banham os continentes 
(mares e oceanos) e águas doces, que se encontram nos rios, lagos e lençóis de água subterrâneos (a água 
que fica embaixo da terra).  

A água é um bem precioso e útil ao homem, que precisa dela para desenvolver diversas atividades. A 
maioria dos rios brasileiros apresenta cachoeiras, saltos ou quedas d’água e por isso podem ser utilizados 
para produção de energia nas usinas hidrelétricas. Os rios também são utilizados para abastecimento de 
água, navegação, lazer (nadar, pescar, velejar) e transporte (barcos, navios, canoas e lanchas). 

O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico e nas áreas de litoral (próximas ao mar) são desenvolvidas 
diversas atividades econômicas (que geram remuneração), como: a pesca, a exploração de petróleo, de 
calcário e de sal.  

É IMPORTANTE SABER: Os principais rios de Bauru são o Batalha e o Rio Bauru. O Rio Batalha é 
utilizado para abastecer com água grande parte da cidade.  
 
 
 



13 
 

CLIMA 
 

Clima é o conjunto dos tipos de tempo mais comuns em um determinado lugar. Tempo é o 
estado momentâneo das condições meteorológicas de um lugar. Quando alguém pergunta: “Como está o 
tempo hoje?”, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. Observe os 
exemplos: 

Hoje o tempo está ensolarado em Bauru.  
O clima de Bauru é tropical. 

 
Os principais tipos de clima presentes no Brasil são: 
Clima tropical úmido: presente nas áreas de litoral, havendo a presença de calor e chuva 

provocada pela evaporação da água do mar. 
Clima tropical de altitude: com verão quente e chuvoso e inverno seco, faz menos calor que em 

áreas de litoral. 
Clima subtropical: é o clima que predomina no Sul do país, onde o inverno é muito frio. 
Clima equatorial: é o clima que predomina no Norte do país, é quente e com muita chuva durante 

todo o ano. 
Clima semiárido: é o clima do sertão do Nordeste do Brasil, faz muito calor durante todo o ano e há 

longos períodos de seca. 
É IMPORTANTE SABER: O clima de Bauru é o tropical de altitude, com verão quente e chuvoso e 

inverno seco e em geral ameno (suave), mas que pode atingir temperaturas baixas.  
 
RELEVO 
 

Relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. O relevo sofre transformações ao 
longo dos anos, pela ação da chuva, do vento, dos homens e etc. Observe a imagem abaixo:  

 

 
FONTE DA IMAGEM: http://profwladimir.blogspot.com/2012/02/relevo-imagem-e-texto.html. Acesso em 07/06/2021. 

 
Planície: região formada de terrenos planos e mais baixos. 
Planalto: região não muito plana e mais elevada.  
Montanha: uma grande elevação de terra. O ponto mais alto de uma montanha chama-se pico, o 

conjunto de montanhas chama-se serra ou cordilheira. 
Vale: é um terreno mais baixo, localizado entre montanhas. 
Morro, monte ou colina: é uma pequena elevação de terra. 
Depressão: região muito mais baixa em relação às terras vizinhas. 
É IMPORTANTE SABER: Na cidade de Bauru predomina um relevo ligeiramente ondulado (64,71% do 

território do município é ondulado e 23,85% é plano). 
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Atividade 01: Encontre no caça palavras características de clima, relevo e hidrografia do município de 
Bauru. 

 
 
FONTES: 

1-Caderno do Futuro Geografia: 5o ano/ 3. ed. - São Paulo: IBEP, 2013 
2-Plano de aula 40 semanas: 5º ano: ensino fundamental - São Paulo: Rideel, 2017; 
3-http://www.vivendobauru.com.br/dados-importantes-de-bauru/. Acesso em 07/06/2021; 
4-https://www2.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2. Acesso em 07/06/2021; 
5-https://brasilescola.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-tempo-clima.htm. Acesso em 07/06/2021. 
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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 

14/06/2021 a 08/07/2021 CIÊNCIAS 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-O ambiente e a saúde da população: Poluição do ar; Poluição da água; 
-Lixo e saneamento básico: Lixo e suas consequências para o meio ambiente; Redução da quantidade 
de lixo. 
 
OBJETIVOS: 
-Entender que a saúde dos seres vivos está diretamente relacionada com o ambiente; 
-Conhecer as formas de poluição do ar e da água; 
-Estudar a geração e as formas de tratamento dos resíduos sólidos (lixo); 
-Analisar o consumo e os produtos que são descartados na residência e o destino correto dos mesmos. 

 
Ciências 

A POLUIÇÃO DO AR 
 

A composição da atmosfera vem sendo modificada pela ação humana especialmente nos dois últimos 
séculos. Escapamentos de veículos, chaminés de indústrias e queimadas de florestas e plantações liberam 
impurezas no ar. 

A poluição atmosférica pode provocar sintomas que levam a determinados problemas de saúde, como 
a asma, a rinite e a bronquite, por exemplo. 

Como estudamos anteriormente, alguns danos 
provocados pela ação do homem foram causados à 
atmosfera terrestre: as queimadas e o uso de 
combustíveis como a gasolina e o diesel lançam 
poluentes no ar, liberando gás carbônico na 
atmosfera. O gás carbônico retém o calor na 
superfície do planeta, aumentando a temperatura da 
Terra (efeito estufa). 

Outra consequência da poluição do ar são os 
danos à camada de ozônio (camada que protege a 
Terra dos raios ultravioleta). A liberação de alguns 
gases poluentes no ar provocou a diminuição da 
camada de ozônio em algumas regiões, desta forma, 
os seres vivos passaram a ficar mais expostos aos 
raios ultravioletas e seus malefícios.  

Algumas medidas podem ajudar a diminuir a 
poluição do ar, são elas: 

- A redução do uso de automóveis, dando-se 
preferência ao uso do transporte público ou de 
bicicletas; 

- O uso de filtros nas chaminés de indústrias. Estes filtros retêm as partículas poluentes que seriam 
lançadas no ar; 

- A manutenção da cobertura vegetal (florestas, campos, parques, bosques, por exemplo). As plantas 
ajudam a manter a umidade do ar e absorvem parte do gás carbônico liberado na atmosfera. 
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A POLUIÇÃO DA ÁGUA 
 
O consumo de água doce não para de aumentar ao redor do mundo em função do aumento 

populacional e do uso nas produções industrial, agrícola, entre outras. 
Além disto, parte das fontes de água para uso humano é continuamente poluída, tornando-a imprópria 

para o consumo. Após ser utilizada nas casas e outros estabelecimentos, a água fica misturada com sabão, 
fezes, urina e outras impurezas, formando o esgoto.  

Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento. Nesse caso, ele é despejado diretamente 
nos rios e nos mares, por exemplo, poluindo as águas e podendo matar animais e plantas. A água 
contaminada pelo esgoto não deve ser consumida, pois pode provocar problemas de saúde. 

Além do esgoto, a água também é poluída por outras atividades humanas, como a mineração, o 
transporte do petróleo, o uso de agrotóxicos na produção agrícola e as atividades industriais. 

Mesmo havendo leis que proíbam, muitas indústrias continuam a lançar resíduos tóxicos em grande 
quantidade nos rios. Na superfície da água é comum formar-se uma pequena espuma ácida, que 
dependendo da fonte de poluição, pode ser composta principalmente de chumbo e mercúrio. Essa espuma 
pode causar a morte dos vegetais e animais presentes nesses rios. 

Os agrotóxicos utilizados para controlar pragas nas plantações agrícolas, se dispersam pelos rios, 
impregnam o solo e chegam às águas subterrâneas. Essa água repleta de inseticida contamina os seres 
vivos presentes na região, inclusive as plantas aquáticas.  

Assim, se não houver economia e cuidado com este recurso, não só a água disponível para o consumo 
humano, como também a água necessária à sobrevivência de praticamente todos os seres vivos, pode se 
tornar cada vez mais escassa. 

 
Sugestão de vídeo: 
“Um plano para salvar o planeta – Turma da Mônica”: https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ. 

 
Atividade 1: Responda às questões abaixo: 
 
a) Escreva duas medidas que ajudam a reduzir a poluição do ar. 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
b) Troque os símbolos pelas letras e descubra o nome que se dá ao superaquecimento do planeta. 

 
 
LIXO E SANEAMENTO BÁSICO 

 
Todo o resíduo sólido produzido pela atividade humana é considerado lixo. O lixo pode ser formado 

por restos de alimentos, embalagens, papéis usados e outros materiais que são jogados fora. Mas o que 
acontece com o lixo? Para onde ele vai após ser recolhido? Dentre os destinos mais comuns no Brasil, o 
lixo pode seguir os seguintes caminhos: 

-Lixão: o lixo fica espalhado diretamente sobre o terreno, poluindo o solo, a água, e o ar. Este tipo de 
depósito é inadequado e há uma lei proibindo-o no Brasil. 

-Aterro sanitário: o solo é protegido, e o lixo depositado fica sempre coberto. Dessa maneira, os 
resíduos armazenados não poluem o ambiente ao redor. 

-Incineração: é a queima do lixo em fornos e usinas próprias. Apresenta a vantagem de reduzir 
bastante o volume de resíduos. Além disso, destrói os microrganismos que causam doenças. No Brasil a 

https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ
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incineração é pouco utilizada, restringindo-se principalmente a hospitais e indústrias, devido a seu custo 
elevado. 

-Usina de compostagem: as usinas de compostagem de lixo processam o lixo orgânico (resto de 
alimentos) e o transformam em húmus (um adubo utilizado no desenvolvimento das plantas).  

A forma como o lixo é tratado pode gerar 
vários problemas ambientais. Nos lixões o lixo fica 
a céu aberto, nesses locais é comum encontrar 
ratos, urubus e outros animais que se alimentam 
de lixo orgânico e podem causar doenças. Além 
disso, em locais que há lixo ocorre a formação do 
chorume, um líquido escuro e tóxico que penetra 
no solo e pode contaminá-lo, bem como 
contaminar as águas subterrâneas. 

Já nos aterros sanitários, os terrenos são 
preparados para receber o lixo. Antes do terreno 
escolhido começar a ser usado, ele é coberto com 
um material que evita que o chorume contamine o 
solo e a água. Depois, o lixo é enterrado, como 
você pode ver na imagem ao lado.  

Precisamos diminuir a quantidade de lixo e 
reciclar sempre que possível. Para resolver esse 
problemão, a reciclagem é uma grande ideia! Cerca de 35% do lixo coletado poderia ser reciclado ou 
reutilizado e outros 35% poderiam virar adubo. Ou seja, 70% da poluição do meio ambiente iria se 
transformar em algo útil e limpo para todo mundo. Isso se chama RECICLAGEM, a maneira mais inteligente 
de dar adeus ao lixo. 

Na reciclagem, o lixo é tratado como matéria-prima que será reaproveitada para fazer novos produtos. 
Olha só quantas vantagens a danada tem: diminui a quantidade de lixo que vai para os lixões, os recursos 
naturais são poupados, reduz a poluição, além de gerar empregos! 

Mas como fazer isso em cidades que têm milhões de habitantes? Para reciclar, é preciso primeiro 
separar os tipos de lixo. E para separar, é preciso adotar um sistema um pouco caro, chamado Coleta 
Seletivo de Lixo. 

A coleta seletiva serve para organizar, de forma diferenciada, os resíduos sólidos que podem ser 
reciclados. Esta coleta pode ser feita por caminhões que passam semanalmente nas residências ou nos 
postos de entrega espalhados pela 
cidade.  

Nesses pontos existem coletores 
com diferentes divisões, ou tambores 
coloridos para cada tipo de material de 
embalagem, como mostra a imagem. 
 
 
 
Sugestão de vídeo:  
“Por que a reciclagem é tão importante?”: https://www.youtube.com/watch?v=ZcymnW5NRYQ. 
 
Atividade 2: De acordo com os textos que você leu responda as questões abaixo, marcando um X na 
alternativa correta. 
 
a). Reciclar significa: 
( A ) transformar o produto em matéria-prima, ou seja, fabricar um novo produto.   
( B ) dar  novo uso para o objeto. 
( C ) pensar antes de comprar. 
 
b). Reutilizar significa: 
( A ) diminuir a quantidade de lixo. 
( B ) dar  novo uso para o objeto. 
( C ) pensar antes de comprar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcymnW5NRYQ


18 
 

c). Depósito onde o solo é protegido, e o lixo depositado fica sempre coberto. Dessa maneira, os resíduos 
armazenados não poluem o ambiente ao redor. Que lugar é esse? 
( A ) margem dos rios.  
( B ) lixão. 
( C ) aterro sanitário. 
 
d). Marque com um X a frase que explica o que é o chorume. 
( A ) são os gases liberados pelo lixo. 
( B ) é o liquido liberado pelo lixo. 
( C ) é um líquido presente nos oceanos. 
 
FONTES: 

1-Aprender juntos ciências. 5° ano - 6. ed. - São Paulo: Edições SM, 2017; 
2-https://actividadesparacriancas.blogs.sapo.pt/45581.html. Acesso em 07/06/2021; 
3-https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua7.php. Acesso em 07/06/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actividadesparacriancas.blogs.sapo.pt/45581.html
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua7.php
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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 

14/06/2021 a 08/07/2021 ARTE 

   

NOME DO ALUNO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENDO O TEXTO, LENDO A IMAGEM, LENDO O MUNDO... 
 

LENDO O TEXTO, LENDO A IMAGEM, LENDO O MUNDO... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: DANÇA E TEATRO 

CONTEÚDOS:  
DANÇA: civilização e cultura: matrizes formativas.  
TEATRO: Exploração de linguagens e técnicas: mambembe, circo e auto. 
Expectativa de Aprendizagem:  
Dança:   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. 
Teatro: Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do 
movimento cênico. 
 
 

“Olá galerinha! Tudo bem?  Estão se cuidando? Não esqueçam de se proteger 
e manter uma rotina de estudos. Está chegando a época de uma das festanças 
mais lindas do nosso país. Tem muita dança, roupa colorida, música pra lá de 
animada e muita comida boa...  

  Para iniciar essa prosa, vamos conhecer a origem das Quadrilhas 
Juninas. Vamos aprender a identificar suas principais características e 
compreender suas manifestações na contemporaneidade. “Segue o caminho da 
roça! ” 
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1- Leia o texto abaixo com atenção: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vamos dialogar sobre o texto e nos mostre o que você aprendeu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual a origem da Quadrilha Junina?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
b) Quando a Quadrilha chegou no Brasil? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
c) Quais foram as principais mudanças que ocorreram na popularização da Quadrilha no final do século 
XIX?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

A quadrilha é uma dança tradicional das festas juninas que ocorrem no mês de junho no Brasil. 

Ela é uma dança coletiva, que conta com a participação de vários casais vestidos com roupas 

caipiras. A dança é embalada ao som de músicas instrumentais típicas do interior do Brasil. A 

quadrilha é dirigida pela narração de uma pessoa (marcador), que faz brincadeiras e conduz os 

casais em cada momento.  

 De acordo com historiadores e pesquisadores da cultura popular, a quadrilha surgiu na 

França do século XVIII. Principalmente em Paris ocorriam danças coletivas, formadas geralmente 

por quatro casais, que tinham o nome de quadrille. Essas danças ocorriam em grandes salões 

palacianos e contavam com a participação exclusivamente de membros da aristocracia francesa. 

https://brasildelonge.com/tag/santo-antonio/ A quadrilha chegou ao Brasil no final da década de 

1820 e, assim como em seu país de origem, foi muito comum entre as classes sociais mais ricas 

da sociedade brasileira da época (principalmente entre os integrantes da corte brasileira residente 

no Rio de Janeiro). Foi somente no final do século XIX que a quadrilha se popularizou e se tornou 

comum entre as camadas populares da sociedade. Porém, ao tornar-se popular, agregou diversos 

elementos culturais populares, principalmente os relacionados às tradições e modo de vida no 

campo. Ganhou também, nesse momento, um caráter mais divertido, com pitadas de momentos 

descontraídos e engraçados. A partir do início do século XX, as quadrilhas se espalharam por 

várias regiões do Brasil, sendo até hoje muito populares tanto nas cidades do interior quanto nas 

grandes capitais. Porém, em cada região ela assumiu aspectos específicos da cultura popular 

típica da cidade ou estado. A beleza dessa dança está justamente nestes aspectos populares e 

culturais múltiplos e diversos, que enchem a dança de cores, músicas e ricos elementos culturais. 

Atualmente a quadrilha é o ponto alto das festas juninas brasileiras. Os locais em que ocorrem 

são enfeitados com bandeirinhas e balões, símbolos típicos das festas juninas. Em áreas abertas, 

a fogueira também costuma estar presente.  

 A nova forma de expressão junina, a quadrilha estilizada, não é uma quadrilha matuta, 

mas um grupo de dança que tem uma coreografia própria, com passos criados exclusivamente 

para a música escolhida, como num corpo de balé. O grupo incorpora alguns personagens como 

Lampião, Maria Bonita, sinhôzinho, espanholas e ciganos. Os seus trajes lembram roupas típicas 

do folclore dos pampas gaúchos. 
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d) Como a Quadrilha se manifesta na atualidade? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
e) Como são dançadas as Quadrilhas de sua região e da sua escola? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

2- Para começo de conversa, responda as perguntas abaixo, depois leia o texto:  
 

a) Você gosta de teatro? E de circo? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
b) O que você acha que o circo e o teatro têm em 
comum? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

   
 
 
LEIA COM ATENÇÃO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGORA VAMOS FALAR DE TEATRO! Uma arte  híbrida, ou seja uma 

arte que estabelece diálogos com outras linguagens da arte. Então vamos 

lá: Respeitável público, vai começar o maior espetáculo da Terra! 

 

https://blogapontador2.wordpress.com/2014/10/01/conheca-5-circos-

pelo-brasil 

 

TEATRO MAMBEMBE E CIRCO - Como esta história começa... 

Existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4 mil anos em inúmeras 
civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e Índia. 

O primeiro grande circo que se tem conhecimento foi o Circus Maximus , no Império 
romano. Sua estrutura tinha capacidade para  150 mil pessoas e exibia corridas de carruagens, 
lutas de gladiadores, apresentações com animais ferozes e com pessoas exibindo talentos 
incomuns. Veja a figura 1 (ao lado) 

Muitos anos depois, lá por volta do século 12, apareceram na Europa, companhias de 
teatro que iam de cidade em cidade com apresentações de artistas populares em espaços 
públicos, como praças, entradas de igrejas e feiras. Eram chamados de saltimbancos e 
literalmente carregavam a casa nas costas. E não só a casa: os cenários das peças, seus 
figurinos (as roupas usadas), maquiagem, etc. Eles andavam em carroças, sempre em bandos, 
chamados trupes, e não tinham morada certa. Eles também representavam peças engraçadas 
ou dramáticas, como os gregos. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro 
mambembe. 

Uma tradição que descende diretamente dos saltimbancos é o circo, que até hoje anda 
de cidade em cidade apresentando seus números. 

Podemos dizer então que o teatro mambembe e o circo têm em comum o fato de serem 

*itinerantes, e utilizarem como suporte  o próprio corpo do artista, ou seja,  a participação ativa 

de seus artistas na realização dos espetáculos, com seus corpos, voz e talentos gestuais.  

*itinerantes: ambulantes, andarilhos, viajantes 

 

https://blogapontador2.wordpress.com/2014/10/01/conheca-5-circos-pelo-brasil
https://blogapontador2.wordpress.com/2014/10/01/conheca-5-circos-pelo-brasil
https://blogapontador2.wordpress.com/2014/10/01/conheca-5-circos-pelo-brasil
https://blogapontador2.wordpress.com/2014/10/01/conheca-5-circos-pelo-brasil
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Se for possível assista o vídeo, disponível no endereço abaixo: 
  HISTÓRIA DO CIRCO:  https://youtu.be/ch6t8IKgeIc 
         

  
 

3-  Agora, depois de ler as imagens e o texto acima, responda o que se pede: 
 
a) Qual o primeiro grande circo que se têm conhecimento? Escreva uma curiosidade sobre ele. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
b) Escreva o que aprendeu sobre os Saltimbancos e como ele é conhecido hoje. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
c) O que o circo e o teatro mambembe têm em comum? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

4- Depois de ler o texto acima, encontre as palavras importantes (em negrito) no caça-palavras, 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Faça uma pesquisa (com seus pais, irmãos, tios, avós ou internet), sobre como era o circo 
de antigamente e como é o circo hoje, descubra o que mudou e o que continua igual, depois 
escreva no quadro abaixo: 

Circo de antigamente Circo de hoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T C S C I R C O A T A L E N T O S D A S 

E A E G T E R W H G E S T U A I S X O M 

A R G L A D I A D O R E S E S N R N S M 

T R M S A T E M E R H O P O D A I M E A 

R O E A R T E T U D E F I B M R T B L Q 

O Ç E K M A M B E M B E R E U J U R N U 

V A E N C T E M E O I L M G R E G O S I 

E S P E T Á C U L O R E I M, E B N S M A 

C Y S U P O R T E V L F R N B O M Y L G 

P I C A D E I R O D R A M Á T I C A S E 

A E S P A Ç O S P U B L I C O S O E U M 

E R B B I T I N E R A N T E S G R E A K 

S A L T M B A N C O S E T M Y U P M V O 

I M P E R I O R O M A N O T O V O Z E S 

E H Y K O P Ú B L I C O U A L E G R I A 

https://youtu.be/ch6t8IKgeIc
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6-   Muitas vezes, ao chegar a uma nova cidade, os circos anunciam sua estreia com cartazes, 
ilustrando as proezas de seus artistas (palhaços, malabaristas, mágicos, contorcionistas, 
trapezistas...) 

Esse é um costume antigo, que se mantem nos dias de hoje. Observe os cartazes abaixo. 
  
Agora você vai criar um cartaz, representando um circo e um de seus artistas ! 
 
 
 

 
Cartaz vintage de circo de 1888 (crédito da foto: site Etsy)  

cartaz_circo_maximus_santiagors.jpg 
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ATIVIDADE ELABORADA POR MARTA HELENA MONTEIRO 
FONTES:  

1-Livro Ligamundo, Arte (Ensino Fundamental). Saraiva, 2017, pag. 100; 
2-Pougy, Eliana, Ápis, Arte (Anos Iniciais), Ática ,2017, pag. 66; 
3-https://www.canalkids.com.br/arte/teatro/mambembe.htm. Acesso em 07/06/2021; 
4-todamateria.com.br/circo/. Acesso em 07/06/2021; 
5-https://www.webzinecirandaarte.com.br/danca-professorx. Acesso em 07/06/2021. 
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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 

14/06/2021 a 08/07/2021 INGLÊS 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Profissões. 
OBJETIVOS: 

 Retomar e ampliar repertório lexical relativo a profissões. 

 
HELLO DEAR STUDENT! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! COMO VOCÊ 
ESTÁ?). VAMOS RETOMAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA? ARE 
YOU READY? (ESTÃO PRONTOS?). 
NESTE BLOCO DE ATIVIDADES VAMOS APRENDER O NOME DE ALGUNS JOBS 
AND OCCUPATIONS (PROFISSÕES E OCUPAÇÕES). OBSERVE AS IMAGENS 
ABAIXO E O NOME DE CADA UM:  
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ENCONTROU A PROFISSÃO DOS SEUS PAIS, AVÓS OU CONHECIDOS NESTA LISTA? AGORA QUE 
VOCÊ CONHECEU O NOME DE VÁRIAS, VAMOS PRATICÁ-LOS REALIZANDO ALGUNS 
EXERCÍCIOS. 

ATIVIDADES 
 

1- DESEMBARALHE O NOME DA PROFISSÃO (JOB OR OCCUPATION) E LIGUE A IMAGEM 
CORRETA:  
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2- AGORA, ENCONTRE O NOME DE OUTRAS SEIS (6) PROFISSÕES (JOBS OR OCCUPATIONS) 
NO CAÇA-PALAVRAS ABAIXO. DEPOIS, ESCREVA-AS NAS LINHAS AO LADO:  

 

 
 

3- COMPLETE AS PALAVRAS CRUZADAS COM AS PALAVRAS DADAS: 
 

 
 
 



28 
 

4- ESCOLHA A OPÇÃO COM O NOME CORRETO DE CADA PROFISSÃO (JOBS OR OCCUPATIONS): 
 

 
 
5- POR ÚLTIMO, FAÇA UM DESENHO DA PROFISSÃO QUE VOCÊ GOSTARIA DE SER QUANDO 
CRESCER OU ALGUMA PROFISSÃO QUE VOCÊ ADMIRA:  
 

 
FONTES: 

1-Atividade de elaboração própria; 
2-Imagens do Google. 
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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 

14/06/2021 a 08/07/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Ginástica geral 
OBJETIVOS: (EF05EF09) Vivenciar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo 
coreografias com diferentes temas do cotidiano; 
 

 
Olá, como vocês estão? Vamos fazer um pouco de ginástica? 

 

1- ALONGAMENTOS 
 
Alongando o corpo. Encontre um lugar confortável e com roupas confortáveis. Faça todas as posições que 
a figura indica por aproximadamente 30 a 60 segundos, descanse 20 segundos e repita o próximo exercício.  
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2-  EQUILÍBRIO 
- Faça uma marcação no chão com giz, barbante, linha, corda ou outro material.  
-Em uma ponta você coloca pequenos objetos (tampinha de garrafa, pedrinhas, pilhas) que serão 
carregados e na outra ponta coloque uma tigela ou algo para guardar os objetos. 
- Pegue um objeto e andando por cima da marcação leve até o outro lado sem sair da marca ou sem pisar 
fora. 
- Se for fazer competição vence quem conseguir carregar mais objetos sem pisar fora das marcações. 

 
Ao final das atividades faça anotações. O que você achou das atividades? Teve dificuldades? Pode ser um 
texto ou um desenho.  

 


