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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 

26/07/2021 a 20/08/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e discursivos que constituem o gênero 
verbete, do campo das práticas de estudo e pesquisa (organização interna, marcas linguísticas, conteúdo 
temático), de modo que seja possível utilizá-lo na elucidação do sentido de determinadas palavras dos 
textos lidos; 
-Utilização dos conhecimentos linguísticos e gramaticais como ferramentas para garantir a coesão e a 
coerência. 
 
OBJETIVOS: 
-Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações gramaticais 
(significado de abreviaturas) e as informações semânticas.  

 
Oi!!! Um novo bimestre está começando, e com ele a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. 
Aprender é isso: a gente constrói conhecimento todo dia! E lembre-se: o mais importante é exercitar 

bastante para este conhecimento fazer parte da gente! Beijos e bons estudos! 
 

GÊNERO TEXTUAL VERBETE 
 

O verbete é um texto que tem como objetivo informar o leitor sobre um assunto. Pode ser encontrado 
em dicionários, glossários, enciclopédias, entre outros. Textos que são escritos para informar, assim como 
o verbete, são denominados de textos informativos.  Leia abaixo as principais características do texto 
informativo: 

●Tem a intenção de informar, apresentando dados e explicações; 
●Transmite conhecimento de forma organizada; 
●Usa uma linguagem formal, planejada, objetiva; 
●Usa termos científicos, descrições e imagens; 
●É utilizado para fazer pesquisas. 
O verbete de dicionário é um texto objetivo que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado 

de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões, alguns dicionários 
também contam com a separação silábica, pronúncia da palavra e exemplo do uso da palavra em uma frase. 
Veja abaixo o exemplo de um verbete de dicionário: 

 

 
FONTE DA IMAGEM: Google. Acesso em 08/07/2021. 
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Atividade 1: Observe as palavras abaixo e coloque-as em ordem alfabética (ordem que aparecem no 
dicionário). 
  
ninho – camelo – razão – último – amor – sol – queijo – flauta – ensino – hoje – vagão – livro – 
dourar – jabuti – atleta – cabelo.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 2: Leia o texto abaixo e responda as questões, assinalando com x a alternativa correta. 
 
Grilo 
Substantivo masculino. 
1.Inseto que dá grandes saltos e produz um ruído muito estridente. 
2.Barulho de lataria de carro. 
3.Coisa que fica incomodando a pessoa: preocupação, problema. 
  
a) O texto que você leu é um: 
(A) bilhete. 
(B) convite. 
(C) verbete. 
(D) anúncio. 
 
b) A finalidade deste texto é: 
(A) dar um recado. 
(B) fazer um convite. 
(C) divulgar algo. 
(D) dar o significado de uma palavra. 
 
Observe este verbete com bastante atenção: 
 
manga.  
Substantivo feminino. 
1. Parte do vestuário onde se enfia o braço.  2. Filtro afunilado, para líquidos.  3. Qualquer peça de forma 
tubular que reveste ou protege outra peça: a manga do candeeiro. 
[do latim. Manica, ‘manga de túnica’] 
 
Atividade 3: Escreva os seguintes elementos desse verbete: 
 
a) Entrada ou nome da palavra: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Origem: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Classe da palavra:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL  
 
Leia o texto abaixo e o vocabulário com os significados das palavras, para responder as próximas 
atividades. 
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Atividade 4: Responda. 
 
a) Quais os personagens da história? E qual o assunto? 
 
R: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
b)  Em que lugar ou espaço estão os personagens? 
 
R: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
c) Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando, antes de chegar ao final da 
história? 
 
R: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 5: Como vimos anteriormente, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou sentido. 
Assinale o sinônimo das palavras abaixo. 
 
a) É sinônimo da palavra expansivo: 
(  ) triste. 
(  ) comunicativo. 
(  ) feio. 
(  ) barato. 
 
b) É sinônimo da palavra sulco: 
(  ) dobra. 
(  ) falta. 
(  ) bilhete. 
(  ) enfeite. 
 
 
FONTES: 

1-Ápis Língua Portuguesa. 5° ano - 3. ed. - São Paulo: Editora Ática, 2017; 
2-https://www.slideshare.net/Carlagfurlan/verbete-teoria. Acesso em 08/07/2021; 
3-https://www.colegiogeracao.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Literatura-Verbete.pdf. Acesso em 08/07/2021; 
4-https://pt.scribd.com/document/374032441/ATIVIDADE-VERBETE-NOVEMBRO. Acesso em 08/07/2021; 
5-http://lpsmedsantoangelo.blogspot.com/2014/07/atividades-com-dicionario.html. Acesso em 08/07/2021. 
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NÚMEROS RACIONAIS – FRAÇÕES 
 

Fração é, basicamente, uma representação das partes iguais de um todo. As frações são formadas 
por números que indicam uma divisão. Usamos esses números quando queremos mostrar que o todo foi 
repartido em partes iguais. Para exemplificar de forma mais didática, pense em uma pizza dividida em 6 
partes iguais. Cada fatia da pizza corresponde a 1/6 (um sexto), ou seja, se uma pessoa come 3 fatias de 
pizza, ela comerá 3/6 (três sextos) da pizza.  
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://beduka.com. Acesso em 27/06/2021. 

 
Para escrever uma fração usamos um traço horizontal. Na parte de baixo do traço, colocamos o 

número de vezes que o todo foi dividido, e na parte de cima, quantas partes desse todo temos. 
O número que indica em quantas partes iguais a figura foi dividida é o denominador. Ele é escrito 

embaixo do traço indicativo de fração. 
O número que indica quantas dessas partes foram consideradas chama-se numerador. Ele é escrito 

acima do traço indicativo de fração. Veja abaixo: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 MATEMÁTICA 

   

NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Números Racionais (uso diário): leitura, escrita, localização, comparação, ordenação e arredondamento 
na reta numérica - forma fracionária e decimal; 
-Regras do Sistema de Numeração Decimal; 
-Ampliação e redução de figuras polinomiais em malhas quadriculadas. 
 
OBJETIVOS: 
-Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e 
decomposição e a reta numérica; 
-Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras 
poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias 
digitais.  
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FONTE DA IMAGEM: https://pt.slideshare.net/afpinto/02-matematica-5ano. Acesso em 27/06/2021. 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://slideplayer.com.br/slide/14450541. Acesso em 27/06/2021. 
 
Atividade 1: Conforme o que aprendeu, resolva os exercícios abaixo. 
 

 

https://pt.slideshare.net/afpinto/02-matematica-5ano
https://slideplayer.com.br/slide/14450541/
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COMPARAÇÃO DE FRAÇÕES 
 

 
 
Outros exemplos: 
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ORDENAÇÃO DE FRAÇÕES 
 

 
 
Atividade 2: Pinte e compare as frações com os sinais de <, > e =: 
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ORDENAÇÃO DE FRAÇÕES NA RETA NUMÉRICA 
 

 
 
Preste atenção!! 
Se você dividir a reta em 2 partes iguais, ou seja, na metade de um inteiro, teremos o ponto correspondente 
a fração == ½ (um meio). 

 
 

 
 
 

 
Se for em 4 partes iguais, cada parte corresponderá a ¼ (um quarto). 
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Agora veja outro exemplo: 
 

 
 
Atividade 3: Leia o problema abaixo com atenção, depois desenhe uma figura para representar cada fração 
citada no problema, e em seguida, represente essas frações na reta numérica.

 
 
Espaço para a atividade 3 
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DIVISÃO  
 

A divisão é a operação contrária da multiplicação, então, para compreendê-la, é fundamental o 
domínio da multiplicação.  Para realizar a divisão, é necessário dominar o algoritmo. Existem algoritmos 
diferentes para calcular a divisão, mas o mais comum é o método de chaves. Esse método tem como 
objetivo facilitar a realização do cálculo e, para isso, seguimos alguns passos. 
 
Exemplo:   125 : 5 
 
1º passo: montar o algoritmo com o dividendo e o divisor em seus devidos lugares. 

 
 
2º passo: analisar o primeiro número do dividendo, começando sempre da esquerda para a direita. No caso 
o 1, é possível dividi-lo por 5? Se for, realizaremos a divisão. Como 1 é menor que 5, não é possível; então, 
vamos selecionar os dois primeiros números — no caso o 12. Como 12 é maior do que 5, é possível dividir. 

 
 
3º passo: procurar qual número que, ao multiplicá-lo por 5, é igual ou chega próximo de 12, não podendo 
nunca ser maior que 12. 
Ao recorrer à tabuada do 5, sabemos que 5 x 2 = 10 e que 5 x 3 é maior do que 12. Sendo assim, escrevemos 
no quociente o número 2. 

 
 
4º passo: ciente de que 2 x 5 = 10, colocaremos o resultado dessa multiplicação abaixo da parte escolhida 
do dividendo, ou seja, abaixo do 12, e realizaremos a subtração 12 – 10. 

 
 
5º passo: após realizar a subtração, vamos colocar, à direita do resultado, o próximo número do dividendo 
e repetir o processo de divisão. 

 
 
6º passo: agora vamos repetir o processo que fizemos no passo 2, ou seja, qual número que, ao multiplicá-
lo por 5, chega mais próximo ou é exatamente igual a 25. Sabemos que 5 x 5 = 25, então acrescentaremos 
o 5 no quociente e realizaremos a subtração do dividendo pelo resultado da multiplicação. 

 
 
Perceba que não há mais nenhum elemento no dividendo para descer, logo encontramos o resto da divisão. 
125 : 5 = 25 
 
Quando o resto é igual a zero, essa divisão é exata; quando o resto não é zero, ela não é exata. Sabemos 
que a divisão terminou quando não há mais nenhum número para descer do dividendo. Caso seja de 
interesse, quando o resto é diferente de 0, é possível continuar a divisão trabalhando com uma divisão não 
exata. 

https://www.preparaenem.com/matematica/multiplicacao-divisao-radicais.htm
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Atividade 4: 
 

  
 
AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE FIGURAS POLIGONAIS EM MALHAS QUADRICULADAS 
 

O processo de aumentar alguma coisa, mantendo-se as características, isto é, a mesma forma, é 
conhecido como ampliação. Quando ampliamos alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, 
obtemos outra maior, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais. O 
processo inverso da ampliação é conhecido como redução. Quando reduzimos uma figura geométrica 
obtemos outra menor, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais.  
Duas figuras são semelhantes quando elas têm a mesma forma com medidas correspondentes congruentes, 
ou seja, quando uma é uma ampliação ou redução da outra. Isto significa que existe uma proporção 
constante entre elas sem ocorrência de deformação. A figura final e a figura original são chamadas figuras 
semelhantes. 
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Atividade 5: Leia com atenção e faça o que se pede. 
 

 
 

 
 
FONTES: 

1-Acervo pessoal da professora Sandra; 
2-http://soescola.com. Acesso em 27/06/2021; 
3-http:www.todamateria.com.br. Acesso em 27/06/2021; 
4-http:www.novaescola.com.br. Acesso em 27/06/2021; 
5-https://www.todamateria.com.br/atividades-de-matematica-4-ano. Acesso em 27/06/2021; 
6-https://pt.slideshare.net/rosefarias123/mdulo-2-5-ano. Acesso em 27/06/2021. 
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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 

26/07/2021 a 20/08/2021 HISTÓRIA 

   

NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Diferentes fontes de informação: registro e fontes da História (fontes escritas - cartas, diários, cartões, 
livros, revistas, documentos públicos, sites, redes sociais; fontes não escritas – pinturas, fotografias, 
objetos, obras de arte, depoimentos orais, filmes); 
-Diferentes fontes de informação: registro e fontes da História de Bauru (fontes escritas - cartas, diários, 
cartões, livros, revistas, documentos públicos, sites, redes sociais; fontes não escritas – pinturas, 
fotografias, objetos, obras de arte, depoimentos orais, filmes). 
 
OBJETIVOS: 
-Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e apontar os 
significados culturais, políticos e sociais a eles atribuídos. 

 
 

DIFERENTES FONTES DE INFORMAÇÃO: REGISTRO E FONTES DA HISTÓRIA  
 

Sabemos que não existe História sem historiador, ou seja, alguém para interpretar os rastros deixados 
pelo passado e propor uma explicação lógica e coerente das causas e consequências dos acontecimentos. 
Mas, para compreender o trabalho do historiador temos que compreender a natureza do conhecimento 
histórico. Como o passado, por definição, é aquilo que “já passou”, que “não está mais presente” é impossível 
entrar na mente dos sujeitos históricos para saber o que eles realmente pensavam e como viam o mundo. 
Assim, o historiador só tem um conhecimento do passado, por intermédio dos registros deixados pelas 
gerações anteriores, em suas pesquisas os historiadores utilizam os mais variados registros como fontes de 
informações sobre as ideias e realizações dos seres humanos no transcorrer do tempo, sendo muitos os 
tipos de fontes que foram produzidas ao longo da história e sua contribuição sofisticou-se progressivamente, 
com o avanço da tecnologia no século XXI, como por exemplo, a digitalização de acervos e a construção de 
novos suportes de debate como redes sociais, sites interativos e blogs. Graças a esses avanços, soma-se 
registros considerados “tradicionais” com a incorporação de novos registros, análises e fontes auxiliadas 
pela tecnologia digital. As fontes históricas podem ser: 

Fontes escritas: como por exemplo: cartas, diários, cartões, livros, revistas, documentos públicos, 
sites, redes sociais, letras de música, jornais... 

Fontes não escritas: como por exemplo: pinturas, mapas, fósseis, fotografias, objetos, obra de arte, 
depoimentos orais, filmes, utensílios, objetos variados... 
 
DIFERENTES FONTES DE INFORMAÇÃO: REGISTROS E FONTES DA HISTÓRIA DE BAURU 
 

Agora, poderemos observar como as fontes escritas e não escritas sobre a História de Bauru, podem 
nos ajudar a conhecer muito mais sobre a cidade onde vivemos.  No começo do século XX Bauru começou 
a ganhar infraestrutura (conjunto de serviços necessários para que uma cidade possa funcionar e se 
desenvolver) e a população aumentou com a chegada da ferrovia e, mais tarde, das rodovias. O café ganhou 
força no município no início do século, porém se desvalorizou e aos poucos Bauru se industrializou, sendo 
que, a indústria foi a principal responsável pela urbanização do município e hoje é, juntamente com 
o comércio e prestação de serviços, a principal fonte de renda municipal. Para resgatar a memória de Bauru 
em seus aspectos políticos, sociais e econômicos, existe na prefeitura de Bauru a Secretaria da Cultura, que 
possui o Departamento de Patrimônio Histórico e a Divisão de Pesquisa e Documentação, com a função de  
preservar os prédios e marcos históricos, que fazem parte da história do nosso município, e de todas as 
manifestações que, de alguma forma participaram do processo de formação da nossa sociedade bauruense, 
além de envolver a sociedade bauruense, principalmente sobre os registros históricos relacionados  a 
ferrovia, já que ela é parte fundamental na formação de Bauru. Afinal, foi por meio dos trilhos da Sorocabana, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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Noroeste do Brasil e Companhia Paulista, que Bauru se desenvolveu e nesse contexto, a população formou 
suas famílias e criou seus filhos. Para conhecermos a história de Bauru, temos disponível ao acesso da 
população: 
O Museu Ferroviário Regional de Bauru: www.projetomuseuferroviario.com; 
O Museu Histórico Municipal De Bauru: https://sites.bauru.sp.gov.br/museuhistorico/default.aspx; 
O Museu da Imagem e do Som. 
 
Você pode conhecer mais sobre a História de nossa cidade: 
- Pelo Facebook: https://pt-br.facebook.com/groups/Hist%C3%B3ria-de-Bauru-162678683888715/; 
- Portal de notícias: www.vivendobauru.com.br/historia. 
 
Atividade 1: 
Complete os parênteses de acordo com o texto lido, utilizando FE para Fontes Escritas e FNE para Fontes 
Não Escritas nos tipos de registros históricos citados abaixo: 
a) (    ) Sites 
b) (    ) Redes Sociais 
c) (    ) Pinturas 
d) (    ) Fósseis 
e) (    ) Fotografias 
 
FONTES: 

1-https://sites.bauru.sp.gov.br/museuferroviario/historia.aspx. Acesso em 08/07/2021; 
2-https://www.projetomuseuferroviario.com.br. Acesso em 08/07/2021;  
3-https://sites.bauru.sp.gov.br/pinacoteca/acervo.aspx. Acesso em 08/07/2021;  
4-http://www.vivendobauru.com.br/historia. Acesso em 08/07/2021;  
5-http://www.eeh2010.anpuh-rs.org.br/resources/anais/9/1279508083_ARQUIVO_O_Historiador_e_as_Fontes_Digitais[1].pdf.  
Acesso em 08/07/2021. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 GEOGRAFIA 

   

NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Brasil: aspectos econômicos (região Sudeste); 
-Brasil: aspectos econômicos (região Centro-oeste e Sul). 
 
OBJETIVOS: 
-Estudar os aspectos econômicos da região Sudeste; 
-Estudar os aspectos econômicos da região Centro-oeste e Sul do Brasil.  

 
 
BRASIL: ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 

Atividades econômicas são as atividades realizadas pelo homem, que geram riqueza através da 
extração, transformação e distribuição de recursos naturais.  As atividades econômicas são divididas por 
setores. 

O setor primário é o conjunto de atividades econômicas que extraem ou modificam matéria prima. 
São atividades do setor primário: 

Extrativismo: é a coleta de produtos naturais.  O extrativismo pode ser de origem vegetal (exemplo: 
o látex é extraído das árvores para fabricação de produtos como luvas ou pneus), mineral (exemplo: o 
minério de ferro é extraído das rochas e transformado em aço, para dar origem a objetos e ferramentas) ou 
animal (exemplos: caça e pesca). 

http://www.projetomuseuferroviario.com/
https://sites.bauru.sp.gov.br/museuhistorico/default.aspx
https://pt-br.facebook.com/groups/Hist%C3%B3ria-de-Bauru-162678683888715/
http://www.vivendobauru.com.br/historia
http://www.eeh2010.anpuh-rs.org.br/resources/anais/9/1279508083_ARQUIVO_O_Historiador_e_as_Fontes_Digitais%5b1%5d.pdf
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Agricultura: é o processo de cultivo de plantas para a 
produção de alimentos, como por exemplo: a soja, o arroz e o café. 

Pecuária: é o processo de criar animais para extração de 
alimentos e fabricação de roupas e utensílios.  Exemplo: a criação de 
aves para produção de ovos e carne. 

O setor secundário é aquele que transforma a matéria prima 
em produtos de consumo. São atividades do setor secundário: 

Indústrias: são as fábricas, nelas a matéria prima é 
transformada em produto através do trabalho humano e de máquinas.  
Exemplo: o látex é transformado em pneu. 

Construção civil: é a atividade que envolve a construção de 
prédios, casas, estradas, pontes, entre outros. 

O setor terciário é aquele que corresponde as atividades de 
comércio e prestação de serviços. São atividades do setor terciário: 

Comércio: é atividade econômica que consiste na compra e 
venda de bens, como por exemplo, uma loja de roupas. 

Serviços: são produtos que visam atender uma necessidade humana. Como por exemplo: o 
transporte, os serviços de educação, saúde e beleza. 
 
AS REGIÕES DO BRASIL E SEUS ASPECTOS ECONÔMICOS 
 

As regiões do Brasil são recortes territoriais repletos de particularidades que levam em conta aspectos 
econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos.  As regiões do Brasil são, hoje, definidas pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O Brasil possui cinco regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste, todas repletas de particularidades. Observe os mapas abaixo e leia os textos para 
aprender sobre as atividades econômicas realizadas em algumas delas. 
 
Região Sudeste  

É a região onde encontram-se o estado de São Paulo e a cidade de Bauru. As atividades econômicas 
desenvolvidas na região Sudeste são: o extrativismo vegetal (extração de madeira), animal (pesca) e 
mineral (extração de ferro, ouro e petróleo). A agricultura é praticada 
em todos os estados da região e os principais produtos cultivados são: 
café, cana-de-açúcar, arroz, algodão, entre outros. Na pecuária os 
principais rebanhos são os bovinos e suínos.  A indústria é a 
principal atividade econômica da região Sudeste, destacando-se 
as indústrias automobilística e petrolífera. O comércio é muito 
desenvolvido nesta região, principalmente nas capitais e nas 
principais cidades dos estados. A região Sudeste tem a mais extensa 
rede de transportes do país, destacando-se por suas rodovias, 
ferrovias, portos marítimos e aeroportos. O turismo é desenvolvido 
principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, nas praias do 
Rio de Janeiro e pelas atividades de comércio e cultura na cidade de 
São Paulo. 
 
Região Centro-oeste  

Os principais produtos extraídos nesta região são: a madeira, a caça, a pesca e a extração de minérios 
de ferro e diamante. A soja é o principal produto agrícola da região e 
destina-se principalmente à exportação. A pecuária é a principal 
atividade econômica da região Centro-oeste, que possui o maior 
número de cabeças de gado do país.  A atividade industrial é menos 
desenvolvida nesta região. O comércio desenvolve-se nas capitais e 
principais cidades do estado. O transporte rodoviário (pelas estradas 
e rodovias) é predominante na região. O turismo é uma atividade em 
crescimento na região, destacando-se os passeios ecológicos e a 
prática da pesca.  
Região Sul  

A Região Sul é a menor das regiões brasileiras. No 
extrativismo destacam-se a extração de madeiras da Mata dos 
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Pinhais e da erva-mate (usada para fazer chimarrão). A pesca é uma atividade importante desta região.  
Santa Catarina e Rio Grande do Sul produzem principalmente crustáceos (camarão, lagosta) e moluscos 
(ostra).  A agricultura e pecuária são as principais atividades da região Sul, destacando-se a produção 
de trigo, uva, milho, cevada, entre outros. A indústria da região Sul é a segunda mais desenvolvida do país, 
as indústrias de papel, alimentos, móveis e bebidas são as principais da região. O comércio também é 
muito ativo. A região Sul tem uma moderna rede de transportes, o transporte rodoviário é o mais utilizado. 
O turismo tem papel importante na região Sul, as cataratas do Iguaçu, no Paraná, as praias desta região e 
as cidades da Serra Gaúcha se destacam. 
 
 
Atividade 1: Responda.  
 
a) Quais são os três setores das atividades econômicas apresentados?  
 
R:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
b) Escreva duas atividades econômicas realizadas na Região Sudeste do Brasil. 
 
R:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FONTES: 

1-Caderno do Futuro Geografia: 5o ano/ 3. ed. - São Paulo: IBEP, 2013; 
2-https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/02/setores-economicos-textos.html?m=1. Acesso em 08/07/2021; 
3-https://www.google.com/amp/s/escolakids.uol.com.br/amp/geografia/regioes-do-brasil.htm. Acesso em 08/07/2021; 
4-Imagens retiradas de: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em 08/07/2021. 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 CIÊNCIAS 

   

NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Estrutura e funcionamento: célula, tecido, órgão e sistema; 
-Doenças e integração dos sistemas. 
 
OBJETIVOS: 
-Estudar a estrutura e funcionamento da célula, dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas; 
-Estudar a integração dos órgãos, reconhecendo que há necessidade de ação conjunta para o pleno 
funcionamento do organismo; 
-Conhecer as doenças e formas de prevenção para a manutenção da saúde.  

 
 
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA CÉLULA 

 
Todos os organismos vivos são formados de uma ou mais células. Organismos unicelulares, como 

amebas, consistem em uma única célula. Organismos multicelulares, como o corpo humano, são feitos de 
muitas células. As células são consideradas as unidades fundamentais da vida. 

Em cada nível de organização – células, tecidos, órgãos, e sistemas orgânicos – a estrutura está 
estreitamente relacionada à função. Por exemplo, as células do intestino delgado que absorvem nutrientes 
parecem muito diferentes das células musculares necessárias para a movimentação do corpo. A estrutura 
do coração reflete seu trabalho de bombear sangue para todo o corpo, enquanto a estrutura dos pulmões 
maximiza a eficiência com a qual eles podem absorver oxigênio e eliminar dióxido de carbono. 
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ÓRGÃOS 
 

Órgãos, como o coração, os pulmões, o estômago, os rins, a pele e o fígado são compostos por dois 
ou mais tipos de tecidos organizados para servir uma função específica. Por exemplo, o coração bombeia 
sangue, os pulmões trazem para dentro oxigênio e eliminam dióxido de carbono, e a pele fornece uma 
barreira para proteger estruturas internas do ambiente externo. 
 
SISTEMAS DE ÓRGÃOS 
 

Órgãos são agrupados em sistemas de órgãos, dentro dos quais eles trabalham juntos para 
desempenhar uma determinada função para o organismo. 

Por exemplo, o coração e os vasos sanguíneos formam o sistema cardiovascular. Eles trabalham 
juntos para fazer circular o sangue, levando oxigênio e nutrientes para as células de todo o corpo e retirando 
dióxido de carbono e resíduos metabólicos. Um outro exemplo é o sistema respiratório, que traz oxigênio 
para o corpo e elimina dióxido de carbono. Inclui o nariz, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia e os pulmões. 
Observe a imagem abaixo: na esquerda, um diagrama do sistema respiratório mostrando passagens nasais, 
traqueia e pulmões. Na direita, um diagrama do sistema cardiovascular mostrando coração e vasos 
sanguíneos. 
 

 
 

O nível de organização do corpo humano é o seguinte: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. 
Cada uma dessas estruturas consiste em um nível hierárquico até a formação de todo o organismo. 

Vamos focar em sistema respiratório, sistema digestivo, sistema cardiovascular.  
 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 
Formado pelas vias respiratórias (cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios) e pelos 

pulmões, o sistema respiratório é responsável pela absorção do oxigênio do ar e da eliminação do gás 
carbônico retirado das células. 
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SISTEMA DIGESTÓRIO 
 
Formado pelo tubo digestório (boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso) 

e os órgãos anexos (glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar), o sistema 
digestivo ou digestório é responsável pela digestão dos alimentos transformando-os em moléculas menores 
que serão absorvidas pelo organismo. 

 

 
 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 

Formado pelos vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares) e o coração, o sistema 
cardiovascular ou sistema circulatório é responsável pela movimentação sanguínea no corpo humano uma 
vez que sua função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. 
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Atividade 1: Observe as atividades abaixo e faça o que se pede em cada uma. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTES: 

1-https://pt.khanacademy.org/science/biology/principles-
of-physiology/body-structure-and-homeostasis/a/tissues-
organs-organ-systems. Acesso em 19/07/2021; 
2-https://www.todamateria.com.br/sistema-respiratorio/. 
Acesso em 19/07/2021; 
3-https://www.todamateria.com.br/sistema-digestivo-
sistema-digestorio/. Acesso em 19/07/2021; 
4-https://www.todamateria.com.br/sistema-
cardiovascular/. Acesso em 19/07/2021; 
5-https://www.smartkids.com.br/. Acesso em 19/07/2021. 
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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 

26/07/2021 a 20/08/2021 ARTE 

   

NOME DO ALUNO: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
Atividade 1: Abaixo temos imagens de importantes patrimônios do Brasil e de nossa cidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: ARTES VISUAIS E MÚSICA 

CONTEÚDOS: 
ARTES VISUAIS: Noções conceituais de Patrimônio; patrimônio material e imaterial. 
MÚSICA: Música como identidade cultural brasileira. 
Expectativa de Aprendizagem:  
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: Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais da música nas 

manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

 
 
 Queridos alunos, tudo bem?. Hoje falaremos sobre o patrimônio. Sabem o que é? 

Para começar esta conversa, vamos apreciar as imagens abaixo e refletir sobre 
elas. 

https://www.melhoresdestinos.com.br/cristo-

redentor-rio-de-janeiro.html 

 

Pelourinho é o centro histórico, cultural e 

boêmio de Salvador, BA. 

 

 
Festa do Bumba meu boi no Maranhão 

https://www.socialbauru.com.br/2019/01/24/patrimonios-
tombados-bauru/ 
 

 

 
Literatura de Cordel - wikipédia 

 

A

A

1 

B

B 

D 
E 

F 

https://www.melhoresdestinos.com.br/cristo-redentor-rio-de-janeiro.html
https://www.melhoresdestinos.com.br/cristo-redentor-rio-de-janeiro.html
https://www.melhoresdestinos.com.br/cristo-redentor-rio-de-janeiro.html
https://www.melhoresdestinos.com.br/cristo-redentor-rio-de-janeiro.html
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           a) Relacione as imagens que você conseguiu reconhecer: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
PARA SABER MAIS, LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Atividade 2: 
 

O Patrimônio de um povo é tudo aquilo que as pessoas desse povo recebem desde o nascimento. 
Com base nesse conceito, um exemplo de patrimônio cultural de um povo é: 
a)  A cor dos olhos                                                   c) A casa onde mora 
b) A comida preferida                                               d) A língua falada 
 
 
Qual o órgão do governo brasileiro responsável pela preservação e conservação do patrimônio 
cultural de nosso país? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

PATRIMÔNIO vem da palavra latina PATER, que significa PAI. Ou seja, patrimônio é 

aquilo que o pai deixa para o filho. Dessa forma, essa palavra passou a ser usada 

quando nos referimos a uma determinada quantidade de bens ou riquezas de uma 

pessoa, empresa, associação ou de toda a população de um lugar. 

Quando pensamos em patrimônio histórico e cultural, referimo-nos a tudo o que 

pertence a um país, como prédios, os serviços, as pessoas, as obras de arte, os 

monumentos, os costumes da população, danças, músicas .... Todos esses bens foram 

ao longo do tempo construídos pelas sociedades e estão relacionados com a identidade 

e a história do lugar. 

O patrimônio cultural pode ser: Material e Imaterial 

1. Material: quadros, esculturas, mobiliários, objetos utilitários, edifícios e 

monumentos. 

2. Imaterial:  práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, 

ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, 

musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que 

abrigam práticas culturais coletivas).  

              O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é o órgão do 

governo brasileiro responsável pela preservação e conservação do nosso patrimônio 

cultural. É o Iphan que organiza pesquisa e documentos para que um bem seja *tombado, 

ou seja, considerado parte de nosso patrimônio cultural. 

                  * Tombar / tombamento, neste caso, significa registrar, catalogar. 

 

SE FOR POSSÍVEL ASSISTA O VÍDEO, ABAIXO: 

 O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL? BENS MATERIAIS E IMATERIAIS - 

Exemplos no Brasil - (Em 3 minutos) https://youtu.be/BUU2nI-QZ_U 

 

 

 

 

https://youtu.be/BUU2nI-QZ_U
https://youtu.be/BUU2nI-QZ_U
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As imagens abaixo apresentam alguns patrimônios culturais brasileiros. 
Classifique - os assinalando os patrimônios materiais com a letra M e os patrimônios 
considerados imateriais com a letra I. 

  

 
 

 
 

 
 

 
Aeroclube de Bauru (    ) 

 
Museu Ferroviário Regional de 
Bauru – Rua Primeiro de Agosto, 
quadra 1, Centro (    ) 
 

 
Sanduiche Bauru (    ) 

Vocês sabiam que o lanche Bauru é considerado 

patrimônio cultural imaterial de São Paulo.  

 Ele foi criado em 1937 por Casemiro Pinto Neto, 

aluno de direito do Largo de São Francisco, que 

frequentava o restaurante Ponto Chic. Certo dia, o 

jovem não quis comer nada que estava no cardápio 

e explicou ao garçom como queria que fosse o seu 

sanduíche. A criação foi então chamada de Bauru, 

devido ao apelido de Casemiro, que era bauruense.  

Assistam o vídeo para conhecer mais sobre esta 

história: 

https://www.facebook.com/watch/?v=690585741700

616 

 

 

https://webjornalunesp.files.wordpress.com/2015/11/locomotiva-1.jpg
https://www.facebook.com/watch/?v=690585741700616
https://www.facebook.com/watch/?v=690585741700616
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VAMOS COMEÇAR OUVINDO A MÚSICA QUE IMITA O CANTO DOS PÁSSAROS. O LINK SERÁ DISPONIBILIZADO NO 
GRUPO DE WHATSAP DA PROFESSORA DA SALA. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) Essa obra é do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Você já ouviu falar desse compositor? 
 

2) “UIRAPURU” é o nome de um pássaro. Você acha que algum dos sons da música lembra o canto 
de um pássaro? 
 
3) Você já assistiu a uma orquestra tocando? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

Concerto realizado no Teatro Municipal 

do Rio de Janeiro no dia 18 de março de 

2016. Vídeo da música Uirapuru.         

https://youtu.be/FsOoAYU24kM 

  

Lá vem História... VILLA LOBOS 

https://youtu.be/98WNH2G_pCE 

 

 

 

Dando sequência aos nossos estudos sobre Patrimônio e 
aproveitando o mês de agosto que comemoramos o Folclore, vamos 
estudar a vida e a obra de um músico erudito apaixonado pelas 
cantigas de roda e o universo do folclore. Mas o que é folclore 
mesmo?  

“BORA RELEMBRAR E FALAR DE MÚSICA!” 

 

Por folclore entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam a 

identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de 

forma coletiva quanto individual, através das lendas, canções, mitos, artesanatos, festas 

populares, brincadeiras... e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de 

geração para geração. 

O folclore é parte integrante da cultura de um povo e, por isso, é considerado pela Unesco 

como Patrimônio Cultural Imaterial, sendo imprescindível a realização de esforços para a sua 

preservação. 

 

 

 

  

Villa-Lobos compôs músicas para apenas um instrumento, como o violão e para grupos 
de instrumentos, como uma orquestra. As músicas compostas para orquestra são chamadas 
de SINFONIA. 

“UIRAPURU” é uma de suas sinfonias mais conhecidas e foi composta em 1917. Nela, 
Villa-Lobos tentou recriar o ambiente da floresta Amazônica, onde mora o pássaro Uirapuru. 
A música conta a lenda desse pássaro. 
https://anovademocracia.com.br/no-198/7625-villa-lobos-musica-erudita-popular-brasileira 
 

 

SAIBA MAIS SOBRE VILLA LOBOS 

 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi um compositor 

e maestro brasileiro que criou cerca de mil obras! 

Ele nasceu no Rio de Janeiro e aprendeu a tocar 

os primeiros instrumentos com seu pai. Com treze 

anos inventou sua primeira composição, uma 

música chamada “Panqueca”. 

 

https://youtu.be/FsOoAYU24kM
https://youtu.be/98WNH2G_pCE
https://anovademocracia.com.br/no-198/7625-villa-lobos-musica-erudita-popular-brasileira
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Atividade 3: Depois de ler o texto, assistir o vídeo, responda as perguntas, completando a cruzadinha 
abaixo. 

 
 
Vamos conhecer agora, uma versão da lenda do pássaro Uirapuru, de origem indígena: 
Os nativos da Floresta Amazônica contam que, no 
sul do Brasil, existia uma tribo de índios valentes e 
que um dos guerreiros era apaixonado pela filha 
do cacique. 
Ele era um rapaz forte e inteligente. E a moça era 
bonita e delicada. Os dois se conheceram numa 
festa da tribo e logo se apaixonaram. 
Mas havia um problema: o cacique já tinha 
prometido que sua jovem filha se casaria com 
outro guerreiro. Mesmo assim, o casal namorava 
escondido. E sempre que o cacique saía para 
caçar ou pescar, os dois apaixonados se 
encontravam. 
Certo dia, a indiazinha, incomodada com aquela 
situação, disse para seu amado: 
— Temos que contar para o meu pai sobre o nosso 
namoro. Ele não vai nos perdoar se descobrir essa 
traição. 
O guerreiro passou dias e dias pensando em como 
falar com o cacique sobre o seu namoro com a 
linda indiazinha, mas não conseguia descobrir 
uma maneira. 
Então, o cacique acabou descobrindo tudo, por 
conta própria. E adivinhe: ficou furioso! 
— Isso foi uma traição! Guerreiro não trai cacique! 
E filha de cacique já é prometida para outro 
homem! Vocês vão pagar por isso! 
Muito brabo, o cacique invocou o Tupã: 
Então, o cacique acabou descobrindo tudo, por 
conta própria. E adivinhe: ficou furioso! 
— Tupã, peço que o guerreiro que se apaixonou 
pela minha filha seja transformado em um pássaro 
e passe o resto da vida voando pelas matas. 
 
 

A indiazinha, desesperada, gritava: 
— Não, pai! Por favor, não! Eu me caso com o 
guerreiro prometido, mas não faça mal ao meu 
amado! 
Mas Tupã atendeu ao pedido do cacique e 
transformou o jovem guerreiro num pássaro 
chamado Uirapuru. 
Muito triste por ter perdido a sua amada, o 
guerreiro, agora em forma de pássaro, cantava 
todos os dias, ao amanhecer, por cinco ou dez 
minutos, bem pertinho da oca onde dormia a 
indiazinha. Fazia isso para matar um pouco da sua 
saudade, 
Quando soube disso, o cacique ficou louco da 
vida. Reuniu os maiores caçadores da tribo para 
capturarem o pássaro. 
Ao saber dos planos do pai, a indiazinha correu 
para avisar o pássaro, no meio da floresta. Ele 
precisava fugir para bem longe. E a indiazinha 
respondeu: 
— Mas se eu souber que você está vivo, minha 
tristeza será menor, porque, em algum lugar, você 
continuará cantando o nosso amor! 
Então, o pássaro saiu voando, sem destino, até 
chegar ao Norte do Brasil, na Floresta Amazônica, 
onde vive até hoje. 
Esta é a história do uirapuru, um pássaro raro, de 
cor avermelhada, que não se mostra facilmente. 
Quando ele canta, o som é tão bonito que todas 
as outras aves da floresta se calam. 
Segundo a lenda, quem encontra um Uirapuru tem 
qualquer desejo realizado, pois este pássaro é o 
símbolo mágico da felicidade. E é por isso que os 
indígenas o respeitam tanto e transmitem sua 
história de geração par geração. 
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Atividade 4: Você poderá escolher uma cantiga folclórica como Samba Lelê, pai Francisco....do link 
acima: O folclore e as cantigas do Brasil por Villa-Lobos ou poderá ilustrar a música e a lenda do 
“UIRAPURU”. Invente como quiser e divirta-se! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade elaborada pela professora Marta Helena Monteiro - Adaptado para fins educacionais 
FONTES: 

1-Livro: Ligamundo: arte, ensino fundamental (anos iniciais) /Rafael Presto, Saraiva, 2017; 
2-https://www.aprenderebrincar.com/2018/08/uirapuru-turma-da-monica-em-lendas-brasileiras.html Acesso em 10/07/2021; 
3-https://mundoeducacao.uol.com.br/folclore Acesso em 10/07/2021; 
4-www.sistemauno. O patrimônio cultural. Francione Oliveria Carvalho, pag. 8, 9 e 10 Acesso em 10/07/2021; 
5-http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2016/08/repentista-de-10-anos-faz-homenagem-bauru-nos-120-anos.html Acesso em 
10/07/2021; 
6-http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie_Descritivo(1).pdf Acesso em 10/07/2021. 

Lendas Brasileiras Turma da Mônica - Uirapuru, o Pássaro da Felicidade - 
Folclore Brasileiro 
https://youtu.be/W5lVeBzXduo 
 
O folclore e as cantigas do Brasil por Heitor Villa-Lobos 
https://www.funarte.gov.br/estudio-f/estudio-f-o-folclore-e-as-cantigas-do-brasil-por-
heitor-villa-lobos/ 
 

 

https://www.aprenderebrincar.com/2018/08/uirapuru-turma-da-monica-em-lendas-brasileiras.html
https://mundoeducacao.uol.com.br/folclore
http://www.sistema/
http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2016/08/repentista-de-10-anos-faz-homenagem-bauru-nos-120-anos.html
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie_Descritivo(1).pdf
https://youtu.be/W5lVeBzXduo
https://www.funarte.gov.br/estudio-f/estudio-f-o-folclore-e-as-cantigas-do-brasil-por-heitor-villa-lobos/
https://www.funarte.gov.br/estudio-f/estudio-f-o-folclore-e-as-cantigas-do-brasil-por-heitor-villa-lobos/
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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 

26/07/2021 a 20/08/2021 INGLÊS 

   

NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Repertório lexical relativo a esportes. 

 Produção e compreensão de sentenças sobre práticas esportivas a partir da utilização do presente 
contínuo. 

 
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?). 
NAS ATIVIDADES DESSA QUINZENA, VOCÊ VAI APRENDER OS NOMES DE 
ALGUNS SPORTS (ESPORTES). OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E O NOME DE 
CADA SPORT. DEPOIS, VOCÊ PODE COLORIR OS DESENHOS. EM SEGUIDA, 
REALIZE COM ATENÇÃO E CAPRICHO AS ATIVIDADES. 
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Atividade 1: OBSERVE OS EQUIPAMENTOS ABAIXO E ESCREVA O NOME DO ESPORTE (EM 
INGLÊS) EM QUE ELES SÃO UTILIZADOS. 
 

 
 
                                       
Atividade 2: AGORA, ENCONTRE NO WORDSEARCH ABAIXO, TODOS OS SPORTS QUE VOCÊ 
APRENDEU NESTA AULA. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
CONTINUANDO NOSSOS ESTUDOS, VAMOS EXPLORAR MAIS UM POUCO MAIS SOBRE ESPORTES. 
OBSERVE AS FIGURAS QUE SE SEGUEM MAIS ABAIXO. O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO FAZENDO?  

 

DICAS DE VÍDEOS SOBRE O ASSUNTO:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBnhHaXdwuY
https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY
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PARA RESPONDERMOS A ESTA PERGUNTA EM INGLÊS PRECISAMOS USAR UM TEMPO VERBAL 
CHAMADO PRESENT CONTINUOUS – OU PRESENTE CONTÍNUO. ELE CARACTERIZA-SE PELOS 
FINAIS - ANDO, - ENDO E - INDO EM PORTUGUÊS, QUE EM INGLÊS É O -ING. VEJA NO QUADRO: 

 

      PORTUGUESE      ENGLISH 

 
1. JOGAR   JOGANDO    
2. LER    LENDO         
3. DORMIR    DORMINDO       

 

 
1. PLAY    PLAYING 
2. READ    READING 
3. SLEEP    SLEEPING 

 
 

Atividade 3: RELACIONE AS IMAGENS ÀS FRASES QUE AS DESCREVAM CORRETAMENTE, 
COLOCANDO NOS PARÊNTESES AS LETRAS CORRESPONDENTES DE CADA FRASE. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

A) LUIS IS PLAYING BASKETBALL. 
B) VERA IS PLAYING FOOTBALL. 
C) ANDRÉ IS RIDING A BIKE. 
D) CRISTINE IS JUMPING HOPE. 
E) PETER IS PLAYING BASEBALL. 

 
Atividade 4: AGORA, VAMOS UNIR O VOCABULÁRIO DA AULA PASSADA COM O DESTA AULA. 
O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO FAZENDO? COMPLETE AS FRASES EM INGLÊS, DE ACORDO 
COM O QUE ELAS ESTÃO FAZENDO EM CADA FIGURA.   

 

 E LEMBRE-SE:   THEY ARE… = ELES ESTÃO…   //   HE IS… = ELE ESTÁ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELES ESTÃO JOGANDO BASQUETE. 
 
THEY ARE _____________________. 
 

ELE ESTÁ ANDANDO DE BICICLETA. 
 
HE IS ________________________. 
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ELE ESTÁ SURFANDO. 
 
HE IS ________________________. 
 

ELE ESTÁ JOGANDO VÍDEO GAME. 
 
HE IS ________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELES ESTÃO JOGANDO FUTEBOL. 
 
THEY ARE ______________________. 
 

ELE ESTÁ NADANDO. 
 
HE IS _______________________. 

 
 
Atividade 5: ESCREVA AS FRASES ABAIXO, EM PORTUGUÊS: 
 
 

A) LUCIANA IS RIDING A BIKE. 
 
 ____________________________________________________________ 
 

B) MARIA IS PLAYING BASKETBALL. 
 
____________________________________________________________ 
 

C) ANTONIO AND CLARA ARE PLAYING VIDEO GAME. 
 

____________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTES:  

ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO PRÓPRIA. IMAGENS PESQUISADAS NO 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 

26/07/2021 a 20/08/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Jogos de lutas 
● OBJETIVOS: (EF05EF16). Experimentar, fruir e recriar diferentes jogos para o desenvolvimento e 

compreensão do conceito de lutas. 

 

 
Bom dia, como vocês estão? Vamos aprender um pouco sobre lutas? 

 
Atividade 01: CAPOEIRA  
 
A capoeira é ao mesmo tempo uma luta e uma arte. Mas você sabia que, durante muito tempo a capoeira 
foi proibida no Brasil? Quem vê crianças pequenas jogando capoeira nas escolas ou rodas de capoeira com 
a apresentação de grandes mestres nem pode imaginar que essa conhecida forma de expressão das raízes 
negras era malvista e considerada perigosa. Para jogar capoeira precisamos de um ritmo, ditado pelo 
atabaque, pelo berimbau e pelo agogô. Essa música é bem característica. Dois parceiros, de acordo com o 
toque do berimbau, executam movimentos de ataque, defesa e esquiva. Eles simulam uma luta. Para jogar 
capoeira é preciso habilidade e força, além de integração e respeito entre os parceiros. O gingado é a base 
da capoeira. É um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante 
deslocamento. A partir do gingado, surgem os outros movimentos de ataque ou contra-ataque. Os jogadores 
nunca estão parados e isso torna a capoeira muito bonita de se ver. A origem da capoeira data da época da 
escravidão no Brasil. Muitos negros foram escravizados e trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos 
engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. A capoeira era 
uma forma de luta e de resistência. Porém, para não despertarem suspeitas, os escravos adaptaram os 
movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo parecer uma dança. A capoeira foi ficando do jeitinho 
que ela é hoje, gingada. 
 

 
 
 
 
 



32 
 

Agora vamos realizar algumas brincadeiras e jogos relacionados à capoeira? Para começar, vamos tentar 
executar o movimento básico da capoeira que é a ginga (base para todos outros movimentos). Afaste um 
pouco as pernas e leve uma perna e o braço do mesmo lado para frente e para trás alternadamente 
protegendo o rosto. 
 

 
 
Atividade 02: HUKA-HUKA 
 
Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição 
é o “Huka-huka”.  
Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bakairi e povos do Xingu, localizados no Estado do 
Mato Grosso.  
O Huka-Huka é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos 
Indígenas, competição esportiva criada no ano de 1996. A luta é praticada com os atletas de joelhos.  
No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe 
os adversários chamando-os pelo nome. Então, os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de 
forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta.  
O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão.  
Fora de competições, o Huka-Huka é um ritual tradicional para testar a força de jovens índios. Geralmente, 
é feito após o Quarup, (ritual Xingu de homenagem aos mortos.)  
No amanhecer do dia posterior ao Quarup, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de 
Huka-Huka. Após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar sua 
virilidade. 
 

                             
 
Vamos jogar o HUKA- HUKA? 
 
Chame alguém da família participar.  
- Fique de joelhos de frente para o outro participante; 
- Coloque as mãos no ombro dele e ele no seu;  
- Ao sinal, vocês tentarão desequilibrar um ao outro, o que cair primeiro perde; 
- Não pode bater, nem tirar as mãos do ombro. 
 
FONTES: 

1- Acervo pessol do professor. 


