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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Interpretação dos dados de gráficos, tabelas e outros recursos que compõem, sobretudo, os textos do 
campo de estudo e pesquisa; 
-Utilização de recursos de coesão referencial (pronomes, sinônimos) na produção escrita de textos, 
considerando a situação comunicativa, o tema/assunto e estrutura composicional e estilo de diferentes 
gêneros; 
-Emprego de articuladores (conjunções, advérbios e preposições) de relações de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, comparação) na produção escrita de textos; 
-Leitura e estudo de ciberpoemas e minicontos digitais, poemas concretos para que as suas 
características fundamentais sejam identificadas o modo de ocupação do espaço — que pode não ser 
estático; a presença de recursos de áudio e movimento; o emprego de recursos de interação entre leitor 
e texto para definição — ou não — dos rumos do poema etc. 
 
OBJETIVOS: 
-Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas; 
-Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal e articuladores de relações de sentido, com 
nível adequado de informatividade; 
-Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os recursos multissemióticos 
presentes nesses textos digitais. 

 
Querido (a) aluno (a), hoje aprenderemos sobre os seguintes gêneros textuais: gráficos, tabelas, poema e  

miniconto. Para isso, você deve ler os textos e realizar as atividades abaixo com atenção. Em caso de 
dúvidas, você pode anotá-las embaixo ou ao lado da própria atividade, para que a professora veja durante 

a correção. Beijos e bons estudos! 
 

 
INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS E TABELAS 

Os gráficos e tabelas são textos construídos para expressar visualmente dados ou valores numéricos, 
de maneiras diferentes, facilitando a compreensão dos mesmos e chamando a atenção do leitor. Alguns 
elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são: 
●Título: indica a que informação ele se refere. 
●Fonte: de onde as informações foram retiradas, juntamente com o ano de publicação. 
●Números: usados para representar quantidade ou tempo (mês, ano, período). 
●Legendas: ajudam na leitura das informações. O uso de cores destaca diferentes dados. 

As tabelas são usadas para estruturar informações ou dados, elas facilitam o entendimento, através 
de linhas e colunas que separam as informações e cabe a você relacioná-las. Observe os exemplos: 
 
Gráfico de colunas                              Tabela simples 
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Atividade 1: Leia o texto abaixo e faça o que se pede. 
 

 
 
Atividade 2: Leia o texto abaixo e responda as questões. 
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CIBERPOEMA E POEMA VISUAL 
Ciberpoema é um poema escrito para ser publicado no ciberespaço (blogs e sites). Sua principal 

característica é a interação com o leitor, utilizando de imagens, sons e até mesmo jogos. O poema visual é 
aquele que combina imagens com palavras. 
 
Atividade 3: Leia o texto abaixo e responda à questão, assinalando com um X a alternativa correta. 
 

 
 
a)  Qual é o assunto do poema? 
(  ) o calor 
(  ) a fome 
(  ) a chuva 
(  ) o céu 
 
MINICONTO 

Conto é um tipo de texto que narra uma história, geralmente fictícia (de faz de conta). São 
características dos contos: presença de narrador, personagens, tempo (quando a história acontece), espaço 
(onde a história acontece), enredo (o que acontece na história) e conflito (acontecimento principal da 
história). Existem diversos tipos de contos: de fadas, de assombração, contos fantásticos, entre outros.  

Miniconto é um tipo de conto moderno e muito pequeno. Assim como os ciberpoemas, os minicontos 
apresentam também versões digitais, em sites ou blogs, possibilitando a maior interação com leitor através 
de jogos, sons e imagens. Leia o um exemplo de miniconto abaixo: 

 
 
Atividade 4: Leia o conto abaixo e responda as questões, assinalando com um X a alternativa correta. 
 
O Conto da Mentira 

Todo dia Felipe inventava uma mentira. “Mãe, a vovó tá no telefone!”. A mãe largava a louça na pia e 
corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado a morte do cachorro, nota dez em 
matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. 

A mãe tentava assustá-lo: “Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio!”. Felipe ria na cara dela: “Quem tá 
mentindo é você! Não existe gente de madeira!”. 

O pai de Felipe também conversava com ele: “Um dia você contará uma verdade e ninguém 
acreditará!”. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, então aconteceu o que seu pai alertara. 

Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. 
Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta: “É verdade, mãe! A moça quer falar com você no 
telefone pra combinar a entrega da bicicleta.” 

“É verdade!”. 
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A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou 
de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras. Até que um dia deixou de contá-las. Bem, 
Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. 

Agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino 
que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia... 
AUGUSTO, Rogério. FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo. Miniconto. Folhinha 14 jun. 2003. F8 C1 -1. 

 
a) O assunto central do conto são: 
(  ) as mentiras 
(  ) as verdades 
(  ) as ideias 
(  ) as conversas 
 
b) Pela conclusão da narrativa, a personagem se transformou: 
(  ) num ator 
(  ) num escritor 
(  ) num jornalista 
(  ) num vendedor 
 
CONJUNÇÕES, ADVÉRBIOS E PREPOSIÇÕES 

●Conjunções: são palavrinhas que ligam outras palavras ou frases. Elas podem expressar a ideia de 
tempo (quando, antes que, logo que, até que, sempre que...), causa (porque, pois, visto que, por isso que...), 
oposição (entretanto, mas, porém, ainda assim, no entanto...), comparação (tal qual, assim como, bem 
como...) e conclusão (assim, então, por isso, portanto...). 

Exemplo: Eles disseram que o atendimento seria rápido, no entanto, tivemos que esperar mais do 
que duas horas – a conjunção ‘no entanto’ expressa ideia de oposição. 

●Advérbios: são as palavras que indicam circunstâncias de tempo, modo ou lugar ao verbo e ajudam 
a organizar o texto. Os advérbios também podem caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou 
superioridade (tão quanto, mais que, menos que, melhor que...).  

Exemplo: Acabamos de ver o filme e depois vamos almoçar – o advérbio ‘depois’ expressa ideia de 
tempo. 

Preposições: a preposição liga palavras estabelecendo uma relação de sentido entre elas. As 
preposições também são utilizadas para expressar a ideia de tempo (por, após, desde, durante...), e causa 
(de, com, por ...). 

Exemplo: Trabalho durante a manhã. – a preposição ‘durante’ expressa a ideia de tempo. 
 
Atividade 5: Leia e complete a frase com as conjunções abaixo. 
 

 
 

O cavalo marinho não gosta muito de nadar, ---------------------- de vez em quando agita as barbatanas 

---------------------- estão nas costas ---------------------- se movimenta. 

 

Atividade 6: Complete as frases com os advérbios do quadro abaixo. 
 

 
 
a) Vou estudar --------------------------- daquela árvore. 

b) Carolina chegou --------------------------- com Nino. 

c) Eliane mora --------------------------- do clube. 

d) Fui --------------------------- ao parque. 

e) Cheguei --------------------------- no aniversário. 

f) --------------------------- é tarde para mudar. 
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Atividade 7: Escolha no quadro as preposições que melhor completam as frases. 
 

 
 
a) Sandra se fantasiou --------------- bailarina. 

b) Valéria fez sua tarefa --------------- capricho. 

c) Meu quarto fica --------------- lado. 

d) Papai viajou --------------- Recife. 

e) Geraldo foi --------------- São Paulo. 

f) Ela falou --------------- você. 

 
PRONOMES E SINÔNIMOS 

Pronomes pessoais são as palavras utilizadas para substituir ou indicar as pessoas do discurso, 
evitando a repetição de palavras no texto. São pronomes pessoais: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, 
você, vocês, me, mim, comigo, se, si, consigo, te, ti, contigo, convosco, conosco... Veja o exemplo: 

O garoto estava aflito pela chegada de seu aniversário. 
Ele havia convidado todos os seus amigos.  
Para evitar que o substantivo “garoto” fosse repetido, foi usado o pronome pessoal “ele”. 
 

SINÔNIMOS: são palavras que possuem significados idênticos ou muito próximos e são utilizadas para 
evitar repetições em um texto. 

Ex.: Os alunos estudaram bastante para a avaliação de Matemática, pois sabiam que o conteúdo não 
era nada fácil. Contudo, o professor decidiu substituir a prova por um trabalho em grupo. 
 
Atividade 8: Resolva o que se pede. 
 

 
 
Fontes: 

1-Caderno do Futuro/Língua Portuguesa. 5o ano/Célia Maria Costa Passos, Zeneide Albuquerque Inocêncio da Silva. - 3. ed. - São 
Paulo: IBEP, 2013; 
2-https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/search/label/Gr%C3%A1fico. Aceso em 19/08/2021; 
3-https://br.pinterest.com/pin/692498880186601012/. Acesso em 19/08//2021; 
4-https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-o-gato-manhoso-comeu-peixes-do-aqu%C3%A1rio-image82091269. 
Acesso em 19/08/2021; 
5-https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-as-caracteristicas-do-conto.htm. Acesso em 19/08/2021; 
6-https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2021/03/pronome-pessoal-possessivo-e.html. Acesso em 19/08/2021; 
7-https://onlinecursosgratuitos.com/22-atividades-sobre-sinonimos-para-imprimir/. Acesso em 19/08/2021; 
8- Arquivo pessoal da professora. 

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/search/label/Gr%C3%A1fico
https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-o-gato-manhoso-comeu-peixes-do-aqu%C3%A1rio-image82091269
https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-as-caracteristicas-do-conto.htm
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2021/03/pronome-pessoal-possessivo-e.html
https://onlinecursosgratuitos.com/22-atividades-sobre-sinonimos-para-imprimir/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 MATEMÁTICA 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Adição e Subtração envolvendo Números Racionais (situações problema): leitura, interpretação, 
formulação e solução (representação decimal finita); 
-Expressão numérica: hierarquia das operações – uso dos parênteses, números naturais (+ - x :) 
(aprofundamento de conteúdo); 
-Tabelas Simples e de Dupla Entrada: solução a partir dos dados apresentados (aprofundamento de 
conteúdo); 
-Gráficos de Coluna, Barras, Linha e Pictórico: leitura, interpretação, construção e soluções a partir dos 
dados apresentados (aprofundamento de conteúdo). 
 
OBJETIVOS: 
-Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos; 
-Compreender a aplicar a hierarquia das operações na resolução das expressões numéricas; 
-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; 
-Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio 
de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e 
apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 

 
 
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS RACIONAIS 
Frações - Para resolver adição e subtração de frações em que os denominadores são iguais, devemos 
conservar o denominador e somar os numeradores. 
 

 
Fonte da imagem: https://estudopratico.com.br. Acesso em 15/08/2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Atividade 1: Preste atenção no exemplo e resolva corretamente. 
 

 
 
Atividade 2: Calcule as subtrações. 
 

 
 
 
Frações decimais - As frações que tem como denominador 10,100,1000 são chamadas de frações 
decimais. 
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Qualquer fração pode ser escrita como um número decimal. O número de casas após a vírgula é o mesmo 
número de zeros do denominador. 

 Denominador 10 → 1 casa após a vírgula. 
 Denominador 100 → 2 casas após a vírgula. 
 Denominador 1000 → 3 casas após a vírgula. 

E assim por diante. Veja: 
 

 → 5 décimos. 

 → Três inteiros e 5 décimos. 

 → Vinte e sete centésimos. 

 → Um inteiro e vinte e sete centésimos. 
 
NÚMEROS DECIMAIS  
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Atividade 3: Leia com atenção e responda o que se pede. 

 
 
ATENÇÃO!!! => Décimos: quando houver uma casa decimal; centésimos: quando houver duas casas 
decimais; milésimos: quando houver três casas decimais; décimos milésimos: quando houver quatro casas 
decimais. 
Observações:  1. Existem outras formas de efetuar a leitura de um número decimal. Veja a leitura do número 
5,53. 
Leitura convencional: 
- cinco inteiros e cinquenta e três centésimos;  
Outras formas:  
- quinhentos e cinquenta e três centésimos; - cinco inteiros, cinco décimos e três centésimos. 
2. Todo número natural pode ser escrito na forma decimal, bastando colocar a vírgula após o último 
algarismo e acrescentar zero(s). Exemplos: 
4 = 4,0 = 4,00                    75 = 75,0 = 75,00 
 
Atividade 4: Observe os exemplos e  resolva as operações. 
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TABELAS SIMPLES E DE DUPLA ENTRADA 
Tipos de tabelas:       Tabela simples = usada para apresentar a relação entre uma informação e outra 
(exemplo: produto e o preço). É formada por duas colunas e deve ser lida horizontalmente. 

Tabela de dupla entrada = é formada por linhas e colunas. É útil para mostrar dois ou mais tipos de 
dados sobre um item. Por exemplo, altura e peso. 

 
Atividade 5: Leia a tabela e responda. 
 
A tabela a seguir traz a população dos cinco municípios mais populosos do Paraná: 

 
Ao observar os dados da tabela, concluímos que a diferença entre a população de Londrina e Maringá, é 
de: 
a) 158.412 habitantes 
b) 159.512 habitantes 
c) 185.412 habitantes 
d) 202.612 habitantes 
 
Atividade 6: Durante a campanha de vacinação contra gripe, aplicada em idosos a partir de 
60 anos, o posto de saúde de uma cidade faz um controle para saber quantas 
pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 
quatro anos. Em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? 

 
a) 2004 
b) 2005 
c) 2006 
d) 2007 
 
Atividade 7: Durante a feira cultural, cada aluno da turma de Mariana podia escolher uma única atividade para participar. 
A tabela a seguir apresenta a escolha que cada aluno fez. 
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Após analisar a tabela, responda as seguintes perguntas: 
 

a) Qual é o total de alunos da turma de Mariana? _____________________________ 
   b) Na turma há mais meninos ou meninas? __________________________________ 
   c) Qual é a quantidade de alunos que escolheram participar do atletismo? ___________ 
 
GRÁFICO DE BARRAS OU GRÁFICO DE COLUNAS 
 
Atividade 8: Observe o Gráfico referente a quantidade de coisas vendidas na Festa Junina da escola no ano 
passado. Faça as continhas que forem necessárias para responder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

a) Do que se trata o gráfico? (Título) ___________________________________________ 
 

b) Quantos milhos cozidos foram vendidos na festa? ______________________________ 
 

c) Qual a diferença entre o número de pipocas vendidas na festa para o número de pés-de-moleque? 
_________________________________________________________ 
 

d) Qual a soma de todos os itens vendidos na festa da escola, de acordo com o gráfico acima?  
________________________________________________________________________ 

e) Qual o produto obtido entre o número de pastel e o número de doces de leites vendidos na festa? 
______________________________________________________________ 
 

GRÁFICO DE LINHAS 
Gráfico elaborado a partir de duas retas, sendo uma vertical (em pé) e outra horizontal (deitada), além de 
uma linha usada para demonstrar os progressos ou regressos de um determinado tema durante certo 
período. 
Portanto, os gráficos são representações que têm por objetivo oferecer uma rápida visualização dos 
elementos numéricos a serem analisados.  
 
Atividade 9: Leia com atenção, observe o gráfico e responda as perguntas. 
 

O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita entre os visitantes de um zoológico.  

Cada visitante foi abordado com a seguinte pergunta:  

Dos seguintes animais: Leão, Jacaré, Macaco, Urso e Leopardo, qual é o seu preferido? 

Após a pesquisa encerrada, chegou-se à conclusão de que o animal menos popular neste zoológico 
é o jacaré. 

Analise atentamente este gráfico de linhas e responda as perguntas. 
 

Título: Popularidade dos Animais do Zoológico. 
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Perguntas: 
A) Qual foi o animal mais votado? _______________________________________ 
B) Qual foi o animal menos votado? ______________________________________ 
C) Quantos votos recebeu o macaco? _____________________________________ 
D) Quantos votos o rei da Selva recebeu? __________________________________ 
E) Qual foi a votação do leopardo? ________________________________________ 
 
GRÁFICO DE SETORES  
Gráfico de setores, circular ou gráfico de pizza é uma forma de representar dados de pesquisa. Cada setor 
ou espaço do gráfico corresponde à uma parte das informações coletadas. 
Este tipo de gráfico é muito utilizado para comunicar informações, comparando cada conjunto de dados com 
o total. Para isso ele deve conter alguns elementos fundamentais como título, legenda e a indicação das 
respectivas porcentagens de cada setor. 

 
 
Atividade 10: Observe o gráfico e responda o que se pede. 
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM AS QUATRO OPERAÇÕES 
 
 

 
 
EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM AS QUATRO OPERAÇÕES E PARÊNTESES 
Lembrando que, para resolver expressões onde aparecem parênteses, deve ser seguida a seguinte ordem: 
1 – Resolve-se o que está dentro dos parênteses seguindo a ordem => multiplicação ou divisão e depois adição ou 
subtração. 
2 – Em seguida as multiplicações e/ou divisões na ordem em que aparecem; 
3 – Depois, resolve-se as adições e/ou subtrações na ordem em que aparecem. 
 
Atividade 11: De acordo com as regrinhas acima, calcule as expressões numéricas abaixo: 

 
a) (13 + 2) x 3 + 5 = 
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b) (7 + 2) x (3 – 1) = 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) (4 + 2 x 5) – 3 = 
 
 
 
 
 
 
 

d) 20 – (15 + 6 : 3 ) = 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTES:  

1-https://escolaeducacao.com.br. Acesso em 16/08/2021; 
2-www.ensinandomatematica.com.br. Acesso em 16/08/2021; 
3-https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1414/o-que-sao-graficos-de-setores. Acesso em 21/08/2021; 
4-https://www.estudamos.com.br/graficos/. Acesso em 21/08/2021; 
5-https://bellcardozo.blogspot.com/. Acesso em 15/08/2021; 
6-atividadespedagogicas.net. Acesso em 15/08/2021; 
7-www.webeducador.com. Acesso em 16/08/2021; 
8-http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-5-ano.html. Acesso em 16/08/2021. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 HISTÓRIA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Problemas da atualidade (fake news); 
-Conceito de patrimônio material e imaterial; 
-Bauru e seus patrimônios e políticas públicas de conservação do patrimônio material e imaterial. 
 
OBJETIVOS: 
-Identificar e diferenciar fato de fake;  
-Pesquisar e compreender os impactos das fake news na vida das pessoas; 
-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 os patrimônios e as políticas públicas de conservação do patrimônio material e imaterial 
de Bauru. 

http://www.ensinandomatematica.com.br/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1414/o-que-sao-graficos-de-setores.%20Acesso%20em%2021/08/2021
https://bellcardozo.blogspot.com/
http://www.webeducador.com/
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FAKE NEWS 
Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, 

principalmente, em redes sociais. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos, em alguns 
casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar 
com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser 
usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de 
ódio. 

Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. Para disseminar informações falsas, é 
criada uma página na internet. Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por 
disseminar o link nas redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando 
a disparar informações a cada dois segundos, o que é humanamente impossível. 

Com tamanho volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e 
acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas 
reais. Como os responsáveis pelas fake news atuam, geralmente, em uma região da web que é oculta para 
a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los. Além disso, essas 
pessoas usam servidores de fora do país, em lan houses que não exigem identificação. Os hackers das 
notícias falsas geralmente atuam em uma zona da internet chamada deep web.  

A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é fazermos nossa parte, compartilhando 
apenas aquilo que temos certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em 
outros veículos da mídia. 

 
PATRIMÔNIO MATERIAL  

O patrimônio material é concreto, ou seja, pode ser tocado porque existem numa realidade material 
física. Esse patrimônio é composto por manifestações de cultura material como construções, utensílios, 
adornos, livros, ferramentas, monumentos, pinturas, tecidos, entre outros; assim como por espaços naturais 
como habitats naturais e formações geológicas. 

Podemos citar como exemplos de patrimônios materiais no Brasil: 
 
Estátua de Padre Cícero no Ceará    A cidade do Rio de Janeiro                Literatura de cordel

     
 
PATRIMÔNIO IMATERIAL  

O patrimônio imaterial compreende tudo aquilo que faz parte de uma formação cultural, mas não existe 
fisicamente. Alguns exemplos são o idioma, as gírias e variações linguísticas, a religião, as festas populares, 
as festas religiosas, a dança, a música, a culinária, as lendas e crenças populares. 

Podemos citar como exemplos de patrimônios imateriais no Brasil: 
 

O frevo                                                           O samba de roda do recôncavo baiano

   
 
BAURU, SEUS PATRIMÔNIOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
MATERIAL E IMATERIAL 

Em Bauru temos a Secretaria Municipal de Cultura, que foi criada em 1993 como instrumento para 
desenvolver a política cultural em Bauru, tendo dois Departamentos, o de Ação Cultural e o de Patrimônio 
Histórico, que possui o auxílio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru (Codepac), 
cuja função é definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio histórico, artístico, estético, 
arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental do nosso município, esse conselho é composto por 
membros representantes de diferentes categorias de nossa sociedade, que reúnem-se todos os meses para 
definir as ações que serão tomadas. 
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Alguns exemplos de patrimônios de Bauru: 
               
Automóvel Clube   Antigo Grupo Escolar Rodrigues de Abreu   Carro de Passageiros (modelo S 22) 

     
            Igreja Tenrikyo                                   Edifício INSS                                      Palacete Pagani 

     
Fonte das imagens: Priscila Medeiros 

 
Para conhecer um pouco mais sobre o patrimônio cultural de Bauru, podemos pesquisar nos sites: 
https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/; 
https://www.projetomuseuferroviario.com.br/estacao-da-nob-em-1906/; 
https://sites.bauru.sp.gov.br/museuhistorico/;  
https://sites.bauru.sp.gov.br/codepac/; 
https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/bibliotecas.aspx; 
https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/patrimonio_historico.aspx; 
https://sites.bauru.sp.gov.br/pinacoteca/,https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/banda_municipal.aspx. 
 
 
Atividade 1: De acordo com os textos estudados, complete os parênteses com F para as afirmativas falsas 
e V para as afirmativas verdadeiras: 
 
a)(   ) Fake News é o termo em inglês que é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, 
principalmente, em redes sociais. 
b)(      ) O patrimônio imaterial é concreto, ou seja, pode ser tocado porque existe numa realidade material 
física. 
c)(     ) Em Bauru não temos uma Secretaria Municipal de Cultura. 
d)(     ) Bauru conta com o auxílio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac), cuja função é 
definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico, 
arqueológico, documental e ambiental do nosso município. 
e)(    ) O patrimônio imaterial compreende tudo aquilo que faz parte de uma formação cultural, mas não 
existe fisicamente. 
 
FONTES:  

1-https://sites.bauru.sp.gov.br/codepac. Acesso em 19/08/2021; 
2-http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-cultural/principal/textos/preservacao-do-patrimonio. Acesso em 19/08/2021; 
3-https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm. Acesso em 19/08/2021; 
4-https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-material-e-cultura-imaterial.htm. Acesso em 19/08/2021. 

FONTES DAS IMAGENS: 
1-https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-i/0e/5b/14/d8/photo0jpg/. Acesso em 19/08/2021; 
2-https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSpcGA2S-VzvViVaFS5wt-zj3UDhkpNanPfow&usqp=CAU/. Acesso em 
19/08/2021; 
3-https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/cordeis.jpg. Acesso em 19/08/2021; 
4https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrevo&psig=AOvVaw1MzAVf. Acesso em 
19/08/2021; 
5-https://static.todamateria.com.br/upload/sa/mb/sambaderodaredfinal-cke.jpg. Acesso em 19/08/2021. 
 

 

 
 

https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/
https://www.projetomuseuferroviario.com.br/estacao-da-nob-em-1906/
https://sites.bauru.sp.gov.br/museuhistorico/
https://sites.bauru.sp.gov.br/codepac/
https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/bibliotecas.aspx
https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/patrimonio_historico.aspx
https://sites.bauru.sp.gov.br/pinacoteca/,https:/www2.bauru.sp.gov.br/cultura/banda_municipal.aspx
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-i/0e/5b/14/d8/photo0jpg/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSpcGA2S-VzvViVaFS5wt-zj3UDhkpNanPfow&usqp=CAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrevo&psig=AOvVaw1MzAVf
https://static.todamateria.com.br/upload/sa/mb/sambaderodaredfinal-cke.jpg
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 GEOGRAFIA 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Brasil: aspectos econômicos (região Norte e Nordeste); 
-Fontes energéticas, trabalho e transformações; 
-Produção, circulação e consumo. 
 
OBJETIVOS: 
-Estudar os aspectos econômicos das regiões Norte e Nordeste; 
-Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e no 
cotidiano das populações; 
-Compreender os processos de produção de mercadorias, circulação e consumo. 

 
 

Nas atividades de hoje continuaremos a aprender sobre as regiões brasileiras e seus aspectos 
econômicos. Hoje estudaremos as regiões Norte e Nordeste, além de conhecer um pouco sobre as fontes 

de energia, o trabalho, a produção, circulação e consumo de mercadorias. 
 
REGIÃO NORTE E SEUS ASPECTOS ECONÔMICOS 

A principal atividade econômica da região Norte é o 
extrativismo. Os principais produtos extraídos nesta região são: a 
pesca, a extração de minérios de ferro e o extrativismo de produtos 
vegetais, como o açaí e a madeira. Na agricultura estão entre os 
principais produtos cultivados: a mandioca, o arroz, o cacau e o 
guaraná. Na pecuária destaca-se a criação de rebanhos bovinos, 
suínos e bufalinos (de búfalo).  Nesta região existem indústrias têxteis, 
alimentícias, madeireiras e de produtos minerais. O principal produto de 
comércio é a madeira, sendo a cidade de Belém o maior centro 
comercial local. O transporte fluvial (pelos rios) é predominante nesta 
região, destacando-se também as estradas de ferro e aeroportos. O 
turismo é uma atividade em crescimento na região, principalmente o 
turismo ligado à preservação ambiental e a pesca.  
 
REGIÃO NORDESTE E SEUS ASPECTOS ECONÔMICOS 

No extrativismo destacam-se a extração da carnaúba e do 
babaçu (palmeiras típicas da região e que são utilizadas para produção 
de produtos como óleo, cera, madeira, entre outros), a pesca, a extração 
de petróleo e de sal marinho. A agricultura e pecuária são as 
atividades mais importantes da região, com destaque para a 
produção de cacau, cana-de-açúcar e os rebanhos suínos e bovinos. 
Encontramos nesta região indústrias de: açúcar, pescado, tecelagem, 
petrolífera, entre outras. O comércio acontece principalmente nas 
capitais dos estados, movido principalmente pela venda de produtos 
locais. A rodovia é a via de transporte mais utilizada a região. O turismo 
é a atividade econômica que mais se desenvolve no Nordeste, suas 
belas e extensas praias são o principal motivo deste desenvolvimento. 
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FONTES ENERGÉTICAS 
As fontes energéticas ou fontes de energia, são recursos naturais ou artificiais utilizados pela 

sociedade para produção de algum tipo de energia.  Dividem-se em fontes renováveis, como a energia 
solar, e fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão). A energia, 
por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para 
os mais diversos fins. As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois, 
dependendo das formas de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem 
ser ocasionados. Veja na imagem diferentes fontes de energia da atualidade. 

 

 
 

TRABALHO E TRANSFORMAÇÕES 
Através do trabalho, o homem transforma a matéria prima (material retirado da natureza) em 

produtos variados, que visam atender a necessidade de consumo das pessoas. Por exemplo: a madeira 
que é extraída da natureza, é enviada às fabricas para produção de produtos como: móveis, utensílios 
domésticos, entre outros. Veja na imagem abaixo como funciona o processo de transformação da matéria 
prima em produtos. 
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CIRCULAÇÃO E CONSUMO 
Após sua produção, os produtos são transportados até os estabelecimentos comerciais (mercados, 

lojas, restaurantes, etc.) e ficam disponíveis para a compra e consumo da população. Consumir é quando 
utilizamos alguma coisa ou produto. Diariamente, consumimos diversos produtos para atender nossas 
necessidades, e muitas vezes acabamos por comprar coisas desnecessárias. É preciso se lembrar que na 
fabricação destes produtos são utilizados recursos naturais, que podem ficar escassos pelo excesso de 
consumo. Por exemplo, o que aconteceria com a natureza se os homens derrubassem cada vez mais 
árvores para atender suas necessidades de consumo? Você já parou para pensar na quantidade de lixo 
diário que produzimos por meio de nosso consumo (papéis, embalagens, sacolas, alimentos, entre outros)? 
A produção excessiva de lixo também é um problema ambiental que pode prejudicar muito o meio ambiente. 
Devemos praticar o consumo responsável, que é aquele em que cada escolha é feita pensando no impacto 
que terá no meio ambiente, na sociedade e até nas suas finanças. Observe abaixo os princípios e algumas 
sugestões de consumo responsável: 

 

 

 
 

Atividade 1: O texto dá algumas dicas de como consumir de modo consciente. Use as palavras abaixo para 
completar as frases de acordo com o texto. 
 

reaproveitado – realmente precisamos – reciclado – recursos naturais 
 
a) Antes de comprar devemos verificar se -------------------------- -------------------------- do produto. 
 
b) Devemos sempre dar preferência a empresas que cuidam dos ------------------------- -------------------------.  
 
c) Devemos separar o que pode ser ------------------------- e o que pode ser -------------------------. 
 
FONTES: 

1-Caderno do Futuro Geografia: 5o ano/ 3. ed. - São Paulo: IBEP, 2013; 
2-https://www.google.com/amp/s/escolakids.uol.com.br/amp/geografia/regioes-do-brasil.htm. Acesso em 10/08/2021; 
3-https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-energia.htm. Acesso em 10/08/2021; 
4-https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2021/05/ciencias-consumo-consciente.html. Acesso em 10/08/2021. 

FONTES DAS IMAGENS: 
1-https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em 10/08/2021; 
2-https://www.portaleletricista.com.br/fontes-de-energia-alternativas/. Acesso em 10/08/2021; 
3-http://pedagogiccos.blogspot.com/2011/05/atividades-sobre-comercio-e-industria.html. Acesso em 10/08/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 CIÊNCIAS 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Sistemas digestório e respiratório: características e funções; 
-Sistema Cardiovascular: características e funções. 
 
OBJETIVOS: 
-Estudar as características e funções dos sistemas digestório e respiratório; 
-Estudar as características e as funções do sistema cardiovascular. 

 
 

Querido (a) aluno (a), leia os textos abaixo e resolva as atividades para compreender um pouco 
mais do funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano. Bons estudos! 

 
O SISTEMA DIGESTÓRIO 
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O SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 
 
O SISTEMA CIRCULATÓRIO 

 
 
Atividade 01: Decifre os códigos e descubra as partes do coração, completando o esquema. 
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Atividade 2: Resolva a cruzadinha, utilizando o banco de palavras. 
 
BANCO DE PALAVRAS:  ESTÔMAGO – FÍGADO – INTESTINO DELGADO – BILE – PÂNCREAS –  
SUCO GÁSTRICO – SUCO INTESTINAL – SUCO PANCREÁTICO 

 

 
 
Atividade 3: Aprenda a fazer um pulmão de bexiga, construído com sucata. 
 

 
 
FONTES: 

1-https://escolaeducacao.com.br/questoes-sobre-sistema-digestorio/. Acesso em 23/08/2021; 
2-https://atividadespedagogicas.net/2015/02/sistema-digestivo-exercicios-para-imprimir.html. Acesso em 23/08/2021; 
3-https://slideplayer.com.br/slide/366472/. Acesso em 23/08/2021; 
4-https://slideplayer.com.br/slide/5631670/. Acesso em 23/08/2021; 
5-https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-sistema-circulatorio.html. Acesso em 23/08/2021; 
6-https://bncc.smartkids.com.br/atividades/sistema-respiratorio-4/. Acesso em 23/08/2021. 

https://escolaeducacao.com.br/questoes-sobre-sistema-digestorio/
https://atividadespedagogicas.net/2015/02/sistema-digestivo-exercicios-para-imprimir.html
https://slideplayer.com.br/slide/366472/
https://slideplayer.com.br/slide/5631670/
https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-sistema-circulatorio.html


23 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

   

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

   
NOME DO ALUNO:  

    

● CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Jogos de invasão. 
● OBJETIVOS: (EF04EF01). Experimentar, fruir e recriar jogos de invasão. 

 
Bom dia, como vocês estão? Vamos conhecer os esportes de invasão? 

 
O QUE SÃO ESPORTES DE INVASÃO? 
 

O esporte de invasão, também, é um esporte coletivo. Para a disputa desses esportes existem duas 
equipes que possuem uma a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de 
marcar pontos. O ataque e defesa acontecem a todo o momento. O seu objetivo é levar uma bola ou algum 
outro objeto ao gol ou setor do campo que é defendido pelo adversário. Os jogos de invasão desenvolvem 
a capacidade de decisão, drible, espírito de equipe e esportivo.  
 
QUAIS SÃO OS JOGOS DE INVASÃO?  
 
Exemplos:  

 
 
Atividade 01: Soprobol 
 
Que tal uma variação bem legal do futebol para brincar e estimular a concentração, o senso de direção, a 
noção de espaço e – porque não – o fôlego? Tem tudo isso no futebol de canudo: o soprobol. 
 
Materiais: 
- Fita crepe ou caneta, para fazer a marcação do campo; 
- Algodão ou papel (para fazer a bolinha); 
- Canudos. 
 
Como jogar? 
- Em uma folha de papel ou em outros espaços faça a marcação do campo; 
- Amasse o papel para fazer a bolinha ou use um pedaço de algodão; 
- Cada atleta deverá ficar com um canudo ou pode utilizar o sopro também e deverá tentar levar a bolinha 
até o gol do adversário. 
 
Regras: 
- Cada jogador precisa soprar de um lado do campo; 
- Se um jogador encostar no outro é falta; 
- Não pode movimentar a bolinha com a mão. 
- Vence quem marcar mais pontos. 
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Atividade 02: Futebol com tampinhas. 
 
Regras:  
- Os dois jogadores atacam com as mesmas 3 tampinhas. 
- O jogador sorteado para iniciar a partida posiciona as 3 tampinhas próximas ao seu gol, formando um 
triângulo. 
- Desloque as tampinhas com toquinhos, com a lateral da palma da mão ou com a lateral dos dedos 
dobrados. Só não vale conduzir ou empurrar as tampinhas. 
- A tampinha tocada deve sempre passar pelo meio das outras duas, formando uma espécie de trança. 
- Cada jogador pode dar 4 toques na jogada, ou seja, cruzar 3 vezes e, no quarto cruzamento, finalizar ao 
gol. 
- Se, durante o ataque, alguma das tampinhas sair do campo pela lateral ou pela linha de fundo, ou se a 
tampinha tocada não passar pelo meio das outras duas, o jogador perde a vez e o adversário inicia sua 
jogada colocando as 3 tampinhas, em formato de triângulo, na frente do seu gol. 
 

 
 
Vídeo do jogo: https://www.youtube.com/watch?v=CeY-XvO6hjs ou no Youtube procure por “Futebol de 
tampinha”. 
 
FONTES:  

1-https://www.tempojunto.com/2017/08/10/como-estimular-o-raciocinio-com-um-jogo-de-futebol-de-botao-simplificado/. Acesso em 
23/08/2021;   
2-https://www.tempojunto.com/2016/08/18/futebol-de-canudo-o-soprobol-que-faz-sucesso-entre-as-brincadeiras-de-estimulo/. Acesso 
em 23/08/2021. 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CeY-XvO6hjs
https://www.tempojunto.com/2017/08/10/como-estimular-o-raciocinio-com-um-jogo-de-futebol-de-botao-simplificado/
https://www.tempojunto.com/2016/08/18/futebol-de-canudo-o-soprobol-que-faz-sucesso-entre-as-brincadeiras-de-estimulo/


25 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

   

   

5º ANO ___  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 INGLÊS 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Repertório lexical relativo a trajes e utensílios esportivos. 

 Textos curtos originais do gênero anúncio publicitário relacionado a trajes e utensílios esportivos. 

 
HELLO DEAR STUDENT! WELCOME BACK! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! SEJA BEM 
VINDO DE VOLTA! COMO VOCÊ ESTÁ?).  
VAMOS RETOMAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA?  
ARE YOU READY? LET’S GO! (ESTÃO PRONTOS? VAMOS LÁ!). 
NESTA QUINZENA, RELEMBRAREMOS O VOCABULÁRIO DE ALGUNS SPORTS 
(ESPORTES) E ESTUDAREMOS ALGUNS SPORTS EQUIPMENT 
(EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS), RELACIONANDO OS NOMES DOS ESPORTES 
COM OS VERBOS DE AÇÕES CORRESPONDENTES.   
 
OBSERVE O QUADRO ABAIXO E VEJA O NOME DE CADA SPORTS EQUIPMENT (EQUIPAMENTO 
ESPORTIVO):  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PAY ATTENTION! (PRESTEM ATENÇÃO!): A PALAVRA BASKETBALL É 
USADA TANTO PARA O NOME DO ESPORTE, COMO PARA O NOME DA 
BOLA. BASKETBALL = BASQUETE/ BASKETBALL = BOLA DE 
BASQUETE. 

 

DICA DE VÍDEO SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=JW2fa6OVkRw  

https://www.youtube.com/watch?v=JW2fa6OVkRw
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ATIVIDADE 
 
1) AGORA QUE VOCÊ JÁ OBSERVOU OS NOMES DOS SPORTS EQUIPMENT, ESCREVA OS NOMES 
DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AOS ESPORTES ABAIXO. OBSERVE O EXEMPLO E FAÇA O 
MESMO. 
 

 
BASEBALL 
 

________BAT___________ 
 

____ GLOVE _______ 

 
BASKETBALL 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

 
GOLF 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

 
RUNNING 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

 
SWIMMING 
 
_________________________ 
 
_________________________ 

 
TENNIS 
 
_______________________ 
 
_______________________ 

 
 
2) ANALISE OS ANÚNCIOS ABAIXO E ESCREVA NAS LINHAS O NOME DO ESPORTE E DOS 
EQUIPAMENTOS QUE APRENDEMOS HOJE, EM INGLÊS:  
 

 
A) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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B) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
C) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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D) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTES: 

ATIVIDADES ELABORADAS PELA PROFESSORA ISABELLA 

FRACAROLLI 

. IMAGENS PESQUISADAS NO GOOGLE.   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU        
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 ARTE 
   

NOME DO ALUNO: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

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

 
 

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

 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: DANÇA E TEATRO 

CONTEÚDOS: 
DANÇA: Dança como identidade cultural brasileira; danças folclóricas regionais do Brasil. 
TEATRO: Teatro como identidade cultural brasileira. 

Expectativa de Aprendizagem:  
Dança: Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais da dança nas 
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.  (EF15AR25) 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: (EF15AR03C) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes cênicas nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 
 
 

Como estão todos? Esperamos que bem ... 

Hoje a atividade é sobre DANÇAS FOLCLÓRICAS, que já foi estudado no mês 

de abril, então vamos aprofundar este assunto identificando alguns elementos 

da catira, observando a movimentação desta dança para reconhecer o seu lugar 

como patrimônio regional artístico brasileiro. Vamos lá! 

– Vejam as imagens abaixo e leia o texto (música) da sequência: 
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a) Que elementos podemos identificar e dizer que caracterizam a Catira? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
b) Como você descreveria a vestimenta de uma pessoa que dança a Catira? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2- Leia as movimentações a seguir e tente realizá-las:  
                      A 
Bater pé esquerdo no chão (03 vezes)  
Bater pé direito no chão (03 vezes)  
Bater palmas e pés no chão (03 vezes)  
Giro no lugar (01 vez)  
 

                          B 
 Bater palmas (04 vezes) 
 Bater pé esquerdo no chão (04 vezes) 
 Bater pé direito no chão (04 vezes)  
 Salto no lugar (01 vez) 
 

 
 

 
 
 
Vocês sabiam que Bauru, têm um grupo de catira? E que a catira ou cateretê faz parte do 

Patrimônio Imaterial da Cultura Paulista? 
 

 

Vamos conhecer essa história... 

Há muito tempo lá em Tibiriçá, tinha um sitiante que toda véspera de São João 

organizava uma festa. Matava um garrote e convidava todos os amigos da região. O pessoal se 

organizava na Sala para rezar o terço e, terminado o terço, saía o altar e entravam o violeiro e 

os dançarinos para fazer o catira. 

Nessa época as casas eram de assoalho, piso apropriado para as botinas fazerem sua 

música.  E entre os catireiros estava ainda criança Antonio Domingues, hoje com 82 anos e 

fundador do Clube Caçula de Catira.  Atualmente o Clube conta com 18 membros, que se 

empenham para preservar diversas tradições da cultura interiorana. Eles fazem missa sertaneja 

(hinos bíblicos em ritmo sertanejo), show de música sertaneja raiz e catira. A dança folclórica é 

tão antiga que suas origens se diluíram na mesma cultura oral que lhe permitiu sobreviver. 

 

 

 

Vamos vivenciar essas mesmas movimentações ao som de uma 
música sertaneja tradicional 
 
Escolha APENAS UMA das três músicas abaixo e faça novamente as 
sequências:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ab5wVvoVPHY 
https://www.youtube.com/watch?v=fwYxgeFqIgI 
https://www.youtube.com/watch?v=Lt-SL97LvB8 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt-SL97LvB8
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3-  Para iniciar o assunto... REFLITA E RESPONDA: 
 
Que formas de diversão você acha que podem acontecer na rua? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Descreva o que você está vendo na imagem a seguir, destacando em que lugar está ocorrendo esta ação? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Fonte da imagem: https://4.bp.blogspot.com/Mamulengo%2BJurubeba1.jpg 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

E POR TRÁS DAS CORTINAS? 
 
          O artista pernambucano José 
Júlio, o JURUBEBA, um dos muitos 
mestres que buscam manter viva uma 
tradição da Zona da mata e do Agreste 
nordestino: 

O teatro de Mamulengo! 

Na atividade anterior, vimos como a dança (Catira) pode ser usada para 

resgatar e preservar as tradições de um povo. Hoje estudaremos a obra de 

um artista que busca valorizar e tornar sempre viva a arte do teatro através 

do Mamulengo – um verdadeiro patrimônio nacional. E aí alguém sabe o 

que um mamulengo? Bora descobrir...” 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/Mamulengo%2BJurubeba1.jpg
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*Patrimônio Cultural Imaterial: práticas, saberes, tradições e costumes reconhecidos como bens culturais de uma sociedade 

 
4-  Encontre no CAÇA-PALAVRAS, as palavras importantes do texto, elas estão grifadas: 

 
P R A Ç A S E O T S E M A M U L E N G O T 
A E E T U A T L A M M A E U I A O X A F B 
T X Ú S I C A I E R P E R N A M B U C O R 
R C E R T N R N E M A O R O B R E J A R A 
I A E B R Ó T D B O N E Q U E I R O S R S 
M E B U T E I A W F A D U E I N O E U Ó I 
O A B S R E K L B A D B J U R U B E B A L 
N A I E T E A T R O A N O R D E S T E U B 
I H B E U T R B M Ã O R P P M O L E N G A 
O A C U L T U R A L T I M A T E R I A L E 
B C P Y E F A N T O C H E R R E L O G U A 
T I R I D Á S A R U O E Y Q U E M E V M A 
A B R I N A D E I R A E F U B O N E C O O 
J O S É R J Ú L I O T E O E U T E M E U L 
A X E M P A N A D A T J R S M B L E N B P 

 
5-  Escolha duas palavras importantes do texto e forme uma frase, sobre o que aprendeu sobre a arte 

dos bonecos. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Você já descobriu o que é um mamulengo? (Leia o texto abaixo com atenção) 
 

Se você for do Nordeste do país deve saber; se for de outras regiões, deve conhecê-lo 
como fantoche, ou teatro de bonecos. 

O teatro de bonecos é uma arte bastante expressiva e tradicional no Brasil, 
especialmente na região Nordeste.  Uma das formas mais reconhecidas dessa arte é o 
mamulengo.   São muitas as histórias que explicam a origem da palavra mamulengo. Uma 
dessas histórias diz que mamulengo vem da expressão “mão molenga”, que é como o 
mamulengueiro deve conduzir sua brincadeira, com muita habilidade. 
 Além de dar nome à forma teatral, o termo “mamulengo” também se aplica aos bonecos 
usados nas apresentações. Existem muitos tipos de bonecos de mamulengo e jeitos de 
manipulá-los. Os artistas que elaboram e manipulam os bonecos são os mestres bonequeiros 
ou mamulengueiros. 
 Hoje vamos conhecer o bonequeiro José Júlio, ele criou o Mamulengo Jurubeba em 
1987, quando morava no sítio Jurubeba, em Maceió, estado de Alagoas. 
 Seu amigo e mestre Otávio Coutinho foi quem apresentou a arte e a história dos 
mamulengos. Juntos eles adaptaram histórias e confeccionaram seus próprios bonecos. 
Durante a apresentação do mamulengo Jurubeba, o artista manipula mais de dez bonecos, 
cada um com personalidade própria.  
 Além do ator que dá vida aos bonecos, o teatro de mamulengo é acompanhado de muita 
música. Os músicos do Mamulengo Jurubeba tocam forró, um gênero musical que faz muito 
sucesso não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. 
 Como é costume nos teatros de mamulengo, o Mamulengo Jurubeba é encenado em 
uma empanada, uma estrutura revestida de chita, que pode ser armada em qualquer lugar, 
como praças, ruas e parques. É só chegar, assistir e se divertir! 
 O teatro de mamulengo é uma manifestação cultural tão importante que ganhou um 
museu especial – O Espaço Tiridá – Museu do mamulengo em Olinda e em 2015, foi 
considerado *Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil!  
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6-  USE A SUA CRIATIVIDADE E FAÇA A SUA VERSÃO DO BONECO: Professor Tiridá (nome do 
museu em Olinda), feito pelo mestre Ginú. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-  QUE TAL MONTAR UM ESPETÁCULO DE MAMULENGO para sua família? 
 

Para começar, elabore o roteiro e planeje como será o 
personagem. Pense nas características dele (uma flor, um 
chapeu, um bigode, bravo, bonzinho, confuso, alegre...) Depois 
peça para  o seu responsável uma meia velha  e faça o seu 
personagem, colando botões, fios de lã, desenhando, pintando...  
Invente como quiser e divirta-se! 
 

 
 
 
 

Fontes:  
Atividades elaboradas por Marta Helena Monteiro 
Adaptado para fins educacionais das FONTES: 

1-https://acessaber.com.br/tag/interpretacao-do-texto-arte-dos-bonecos-. Acesso em 23/08/2021; 
2-https://www.olinda.pe.gov.br/museu-do-mamulengo-de-olinda-faz-oficina-de-boneco/. Acesso em 23/08/2021; 
3-Livro didático, Ligamundo (4º ano), página 84; 
4-Livro didático; Ápis (5º ano), páginas 84 a 97; 
5-https://www.webzinecirandaarte.com.br/danca-professorx/. Acesso em 23/08/2021; 
6-http://reporterunesp.jor.br/2018/10/01/catireiros-batem-o-pe-pela-preservacao-das-tradicoes-rurais/. Acesso em 23/08/2021; 
7-https://i.pinimg.com/564x/3d/90/61/3d9061fa40824991fcff47311a9b8a79.jpg. Acesso em 23/08/2021. 

 

Se puderem assistam os vídeos: 

1. Conheça o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, patrimônio cultural 
do Brasil 
https://youtu.be/HPoIshRMNWQ 

2. Mamulengo Jurubeba no Palco de Rua 
https://youtu.be/NQdaeiu3TdA 

 

https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br/  

 

 

https://www.webzinecirandaarte.com.br/danca-professorx/
http://reporterunesp.jor.br/2018/10/01/catireiros-batem-o-pe-pela-preservacao-das-tradicoes-rurais/
https://i.pinimg.com/564x/3d/90/61/3d9061fa40824991fcff47311a9b8a79.jpg
https://youtu.be/HPoIshRMNWQ

