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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 

04/10/2021 a 28/10/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Compreensão, reflexão e análise dos textos midiáticos referidos, reconhecendo a força dos argumentos 
e seu poder de persuasão na apresentação de tais produtos; 
-Revisão dos gêneros abordados anteriormente. 
 
OBJETIVOS: 
-Analisar a validade e força de argumentos em argumentações dos textos midiáticos referidos, 
reconhecendo a força dos argumentos e seu poder de persuasão com base em conhecimentos sobre os 
mesmos. 

 
Língua Portuguesa 

 
Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre notícias? Sabem sobre suas 

características e como são produzidas? Para aprender mais sobre este gênero textual, prestem bastante 
atenção e façam as atividades com muito capricho! Beijos e bons estudos! 

 
NOTÍCIA 
 

Notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga 

uma novidade sobre uma situação já existente. No Jornalismo, uma notícia se caracteriza por um texto 
informativo, que narra algum fato recente ocorrido no país ou no mundo. 

As notícias são veiculadas ao público através da televisão, jornais, revistas, sites e outros meios. Os 
elementos que compõe a notícia são: 
 

FONTE DA IMAGEM: https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2020/09/736329-blitz-dos-bombeiros-orienta-motoristas.html.  Acesso em 
02/10/2020. 

https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2020/09/736329-blitz-dos-bombeiros-orienta-motoristas.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2020/09/736329-blitz-dos-bombeiros-orienta-motoristas.html
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Manchete (ou título): é composta de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal; 
Linha fina: complementa a informação dada no título e antecipa o que será apresentado no corpo da 
notícia; 
Imagem: é uma estratégia para chamar a atenção dos leitores; 
Lide: primeira parte da notícia, fornece e ao leitor um resumo de seu conteúdo; 
Corpo da notícia: detalha os fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à 
compreensão do leitor. 
 
Você sabe a diferença entre notícia e reportagem? 

 
A intenção da notícia e da reportagem é informar o leitor. Porém, a reportagem é um texto mais 

extenso e traz uma investigação mais detalhada do fato, contemplando diferentes aspectos do mesmo 
acontecimento. Na reportagem, o produtor pode fazer o uso de documentos, entrevistas e dados. 
 
Leia o texto para responder as atividades 1, 2 e 3. 
 
Bichos liberados 

Após três anos de testes e preparo de equipes, o Hospital Albert Einstein liberou que bichos de 
estimação, às vezes considerados membros da família, visitem pessoas internadas, mesmo aquelas em 
unidades semi-intensivas. 

Para ter a entrada autorizada no hospital, o bicho de estimação deve passar por uma avaliação de seu 
veterinário, que dá um laudo atestando boa saúde. É necessário também que o animal tome banho antes da 
visita. Os donos devem apresentar os documentos de vacinação e manter o visitante tranquilo. 

“Mas, antes de tudo, é preciso a autorização do médico, que tem de colocar no prontuário que ele está 
de acordo com a visita. Uma equipe checa se todo o protocolo foi cumprido. Na menor dúvida, a entrada não 
será autorizada”, explica Rita Grotto, gerente de atendimento do hospital. 

"Poder receber seus bichos aqui era um desejo frequente dos pacientes. Eles fazem bem e, sem 
dúvida, interferem na cura", afirma Rita Grotto. Para o médico, o contato com os bichos pode levar 
"felicidade, paz e bem-estar" e auxiliar na recuperação de algumas pessoas. "O encontro com um cão ajuda 
a relaxar, a retomar a preocupação com o corpo, o que pode ficar perdido em pacientes crônicos.” 
FONTE: Adaptado de https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1256381-albert-einstein-libera-bichos-de-estimacao-para-visitar- pacientes-
em-sp.shtml.  Acesso em 02/10/2020. 

 
Atividade 1: O texto é uma notícia, que acontecimento foi noticiado? 
 
R: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade 2: Qualquer animal pode visitar os donos no hospital? O que é necessário? 
 
R: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
Atividade 3: No 4.º parágrafo “Eles fazem bem e, sem dúvida, interferem na cura". A quem se  refere a 

palavra destacada? 
(A) aos familiares 
(B) aos bichos 
(C) aos médicos 
(D) aos pacientes 

 
Leia o texto para responder as atividades 4, 5 e 6. 
 
Saiba como a alimentação auxilia no combate ao Coronavírus 

 
Especialistas explicam que sistema imunológico em bom funcionamento não impede a contaminação, mas 
pode diminuir efeitos da Covid -19. 
 

Desde a chegada do novo Coronavírus ao Brasil, além dos cuidados com a higiene, a preocupação 
das pessoas se voltou também à alimentação. Se o sistema imunológico em bom funcionamento não impede 
a contaminação, isto não significa que mudanças na rotina alimentar não ajudem na amenização dos efeitos 
do vírus. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1256381-albert-einstein-libera-bichos-de-estimacao-para-visitar-pacientes-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1256381-albert-einstein-libera-bichos-de-estimacao-para-visitar-pacientes-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1256381-albert-einstein-libera-bichos-de-estimacao-para-visitar-pacientes-em-sp.shtml
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Nutricionista e professora da FSP-USP (Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São  Paulo), 
Viviane Laudelino Vieira afirma que um organismo saudável não impede o contágio, mas recebe 
consequências menores de uma doença como a Covid -19 a partir de uma eventual contaminação. “É 
importante que a alimentação saudável seja um hábito, algo que precisa ser duradouro”, assegura. 

Para quem procura por soluções para melhorar a saúde e a alimentação, Viviane diz que, “antes de 
pensar em alimentos milagrosos pense em uma combinação de alimentos variados e distribuídos ao longo 
do dia. Incorpore em casa”.  

Entre as dicas, ela aponta uma alimentação pouco processada, moderando em ingredientes como sal, 
açúcar e gordura, rica em hortaliças frutas, raízes e tubérculos, sem exageros de carnes vermelhas, com 
sementes e oleaginosas. 

Alexandre Naime, infectologista e professor da UNESP (Universidade Estadual Paulista), reforça a fala 
da nutricionista ao comentar sobre os riscos maiores daqueles que não possuem boa rotina alimentar. 

“Precisamos ter a saúde em dia. Pessoas com baixa massa muscular ou sobrepeso têm maior  risco de 
contrair infecções, e também prognóstico quando contraem essas doenças. Por isso, é importante um 
equilíbrio nutricional, na parte proteica, de carboidrato e gordura”, pontua. 
FONTE: Adaptado de https://noticias.r7.com/saude/saiba-como-a-alimentacao-auxilia-no-combate-ao-coronavirus-27032020.  Acesso em 
02/10/2020. 

 
Vocabulário: 
Sistema imunológico: é o sistema do corpo humano que faz a proteção contra doenças; 
Contaminação: transmissão ou infecção por doenças; 
Amenização: amenizar, tornar mais agradável; 
Oleaginosas: frutas, vegetais e sementes ricos em gorduras boas, conferem energia ao corpo; 
Sobrepeso: excesso de peso; 
Prognóstico: consequências da doença ou lesão. 

 
Atividade 4: De acordo com o texto, um sistema imunológico em bom funcionamento: 
(A) impede a contaminação por coronavírus 
(B) não ajuda a amenizar os efeitos do vírus 
(C) pode diminuir efeitos da Covid -19 
(D) não é importante no combate a doenças 
 
Atividade 5: Segundo o texto, quais são as pessoas que têm maior risco de contrair infecções,  inclusive o 
Coronavírus? 
(A) pessoas que praticam exercícios físicos 
(B) pessoas que tem bons hábitos alimentares 
(C) pessoas que comem muitas frutas e legumes 
(D) pessoas com baixa massa muscular ou sobrepeso 
 
Atividade 6: Copie a manchete do texto nas linhas abaixo. 
 
R: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VAMOS REVISAR??? 

 
Você sabe o que são ANEDOTA E PIADA? 
São gêneros textuais humorísticos que tem o intuito de levar ao riso, textos populares que vão sendo 

contados em ambientes informais (em qualquer lugar), e que normalmente não possuem um  autor. Trata-se 
de um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo, espaço. 
 
Leia o texto abaixo para responder as atividades 7 e 8. 
 
Que medo! 
Minha mãe ouviu um barulho de noite! 
Quando ela olhou, tinha um homem embaixo da cama! 
-Era um ladrão? 
-Que nada, era meu pai! Ele também tinha ouvido o barulho. 
 

https://noticias.r7.com/saude/saiba-como-a-alimentacao-auxilia-no-combate-ao-coronavirus-27032020
https://noticias.r7.com/saude/saiba-como-a-alimentacao-auxilia-no-combate-ao-coronavirus-27032020
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Atividade 7: Este texto é engraçado, porque: 
(A) a mãe ouviu um barulho 
(B) o ladrão entrou em casa 
(C) a mãe se escondeu embaixo da cama 
(D) o pai era o mais medroso de todos 
 
RELEMBRANDO: O verbo é a palavra que indica ação (ler, rir, amar, correr, gritar, etc.); movimento  (voltar, 

chegar, ir, etc.); estado (ser, estar, parecer, etc.) ou fenômeno da natureza (chover, relampejar, trovejar, 
ventar, nevar, gear, amanhecer, etc.). 
 
Atividade 8: Complete as lacunas do texto “Que medo! ”, inserindo os verbos correspondentes. 
 
Que medo! 
Minha mãe ----------------------------------- um barulho de noite! 
Quando ela ---------------------------------- , tinha um homem embaixo da cama! 
- --------------- um ladrão? 
-Que nada, ------------- meu pai! Ele também --------------------------------------------------  o barulho! 
 
 
FONTES:  

1-Ápis Língua Portuguesa. 5° ano - 3. ed. - São Paulo: Editora Ática, 2017; 
2-Apostila de Gêneros textuais, 4º ano. E.M. da Fazenda Sobradinho - Três Pontas, MG, 2015; 
3-Apostila De Gêneros Textuais. Josiane De Lima, Coordenadora De Língua Portuguesa - Prefeitura de Piraquara, 2015; 4-Roteiro 
de Atividades Domiciliares. 5º ano - Prefeitura de Mairinque, 2020; 
4-Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, Volume II, 5º ano. Governo do estado do Ceará, 2019. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10/2021 a 28/10/2021 MATEMÁTICA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Fração Equivalente: identificação/observação de representações gráficas; 
-Adição e Subtração envolvendo Números Racionais (situações problemas): leitura, interpretação, 
formulação e solução (representação decimal Finita); 
-Porcentagem (situações problemas): uso diário das representações 25%, 50%, 75% e 100%, 
representações gráficas; 
-Gráficos de Coluna, Barras, Linha e Pictórico: leitura, interpretação, construção e soluções a partir dos 
dados apresentados. 
 
OBJETIVOS: 
-Identificar frações equivalentes; 
-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; 
-Entender as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% associando-as respectivamente à décima 
parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros; 
-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. 
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Matemática 
FRAÇÕES EQUIVALENTES 

 
As frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. As frações 1/2, 

2/4 e 4/8 são equivalentes, por exemplo. Para encontrar frações equivalentes, é necessário 
multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de 
zero. 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://beduka.com. Acesso em 15/07/2020. 

 

 
FONTE DAS IMAGENS: https://www.todamateria.com.br/fracoes-kids/. Acesso em 15/07/2020. 

 
Atividade 1: 
 

 
FONTE DA IMAGEM: www.professorzezinhoramos.com. Acesso em 30/07/2020. 

https://www.todamateria.com.br/fracoes-kids/
https://www.todamateria.com.br/fracoes-kids/
http://www.professorzezinhoramos.com/
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NÚMEROS RACIONIAS - REVISÃO 
 
Atividade 2: Calcule as operações com os números racionais no espaço abaixo. 
 
a) 0,8 - 0,7 = 
 
 
 
b) 5,9 - 3,8 = 

 
 
 
c)   16,9 - 5,2 = 

 
 
 
d) 35,5 - 7,5 = 

 
 
 
e) 68,7 - 43-1 = 
 
 
 
f) 93,7- 70,4 = 
 
PORCENTAGEM 

 
O símbolo % é utilizado para representar porcentagem, % quer dizer algum valor em 100. 

1. 20% = vinte por cento 
2. 32% = trinta e dois por cento 
3. 125% = cento e vinte e cinco por cento 
4. 0,5 % = zero virgula cinco por cento ou meio por cento 

Esta é a forma mais comum de se apresentar porcentagem. Mas temos também duas outras maneiras 
de se representar porcentagem: como fração e na forma decimal. Frações, porcentagem e números 
decimais são apenas maneiras diferentes de escrever os mesmos números.  Calcular porcentagem 
nada mais é que dividir um número por 100! 
 
Na forma fracionária representamos o valor através de uma divisão por cem. Por exemplo: 

 
20% = 20/100 
 
32% = 32/100 
 
125% = 125/100 
 
0,5 %= 0,5/100 
 

A terceira forma de se representar porcentagem é como decimal, para isso basta dividir o valor por 

100.Por exemplo: 
 
20% = 20/100 = 0,20 
 
32% = 32/100 = 0,32 
 
125% = 125/100 = 1,25 
 
0,5 = 0,5/100 = 0,005 
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FONTE DA IMAGEM: www.papodaprofessoradenise.com.br. Acesso em 18/10/2020. 

 
Agora prestem atenção em como é o cálculo da porcentagem de um número. 

 
Outro exemplo: para descobrir quanto é 20% de 200, realizamos a seguinte operação: 

 
DICA IMPORTANTE: Sugiro que, para calcular porcentagem, você saiba algumas frações que facilitam o 
cálculo de porcentagem. Olhem só que legal! 

 
Enfim: 
1. Para calcular porcentagem de 10%, divida o número por 10. 
2. Para calcular porcentagem de 20%, divida o número por 5. 

3. Para calcular porcentagem de 25%, divida o número por 4. 
4. Para calcular porcentagem de 50%, divida o número por 2. 
5. Para calcular porcentagem de 75%, divida o número por 4 e multiplique por 3. 

http://www.papodaprofessoradenise.com.br/
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Exemplo: calcular 25% de 800. 
Certamente, o aluno para calcular a porcentagem pode fazer o seguinte cálculo: 

 
Mas, ao invés de fazer essas contas, o aluno(a) simplesmente poderá dividir 800 por 4. Utilizando das 
frações que facilitam o cálculo de porcentagem, fica assim: 

 
Atividade 3: Calcule as porcentagens dos números abaixo. 
 
A) 10% de 50 = 
 
 
B) 20% de 40 = 
 
 
C) 25% de 40 = 
 
 
D) 50% de 120 = 
 
 
GRÁFICO DE LINHAS – REVISÃO 

 
Atividade 4: O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de duas pessoas. O dia da  semana 
que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas pessoas foram iguais é: 

 
FONTE DA IMAGEM: www.sabermatematica.com.br. Acesso em 18/10/2020. 

 
a) 2ª feira 
b) 4ª feira 
c) 6ª feira 
d) Sábado 
e) Domingo 
 
 
FONTES: 

1-Acervo pessoal da professora. 

http://www.sabermatematica.com.br/
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História 

 
Olá, queridos alunos! Gostaria de começar nosso estudo de hoje, com uma frase de António Guterres, 

secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas): 
“Vamos agir juntos para promover e defender os direitos humanos para todos, em nome da paz duradoura 

para todos. A paz cria raízes quando as pessoas vivem livres da fome, da pobreza e da opressão. Eu 
encorajo vocês a se manifestarem: pela igualdade de gênero, por sociedades inclusivas, por ações 

climáticas. Façam a sua parte na escola, no trabalho, em casa. 
Cada passo conta.” 

 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS  HUMANOS 

 
Ser cidadão é ter direitos e deveres e é ser reconhecido como um membro pleno e igual da 

sociedade. Já a cidadania é a conquista de tais direitos e o cumprimento dos deveres. 
É através da cidadania que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental no desenvolvimento da 

sociedade, adotando, no dia-a-dia, atitude de solidariedade, cooperação e repudio as injustiças, respeitando 
o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

Um fato marcante que elevou a cidadania ao que conhecemos hoje, foi a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, da ONU. Trata-se de um documento internacional (um acordo entre países), onde 

afirma-se que todos os homens são iguais perante a lei, independente de raça, credo (crenças) e etnia. 
Confere-se o direito a um salário digno, à educação, à saúde, à habitação e ao lazer. Assegura-se o direito 
de livre expressão, de participar de partidos políticos, sindicatos, movimentos e organizações da sociedade 
civil. 

No que diz respeito aos deveres, a Declaração estabelece que cabe aos homens fazer valer os direitos 
para todas as pessoas, ter responsabilidade pelo grupo social, respeitar e cumprir as normas e leis 
elaboradas e decididas coletivamente. 

A cidadania brasileira vem sendo construída ao longo da história do nosso país e tem se caracterizado 
por desigualdades e pela exclusão econômica, social, racial e cultural, devido à falta ou dificuldade de 
implantação de políticas ou programas que priorizem a construção e formação das pessoas enquanto 
cidadãos para que não apenas saibam quais são seus direitos e deveres, mas sim compreendam como 
exercê-los. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10/2021 a 28/10/2021 HISTÓRIA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Construção da cidadania; 
-Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
-Diversidade e Direitos Humanos. 
 
OBJETIVOS: 
-Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-
o como conquista histórica; 
-Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos 
humanos. 
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FONTE DA IMAGEM: Agência Senado. Acesso em 02/10/2020. 

 
A participação social é imprescindível para o exercício da cidadania. Afinal, o contato dos cidadãos 

com a esfera pública, em todos os seus âmbitos, aproxima-os de processos, ações e políticas públicas que 
dizem respeito às suas vidas e impactarão no seu dia a dia. Muitas pessoas se sentem incapazes, de mãos 
atadas frente às decisões do poder público. Mas existe uma saída: participar. Como? Através dos 
Conselhos! 

Essa forma de participação social ocorre de forma federal, estadual e municipal, e foi uma conquista 
do povo, garantida na Constituição. Dentro dos conselhos, a população pode verdadeiramente exercer sua 
cidadania, participando da construção de políticas públicas, leis, ações e tudo o que tem influência sobre a 
cidade em que se vive. 

Existem conselhos por exemplo: da Saúde, da Educação, do Meio Ambiente, da Assistência  Social, 
do Turismo, da Habitação, da Criança e Adolescente, do Transporte, do Trabalho e Emprego, da Política 
Urbana... 

Os conselheiros, normalmente, mudam a cada ano e têm um número fixo. Entretanto, as reuniões 
são abertas a toda a população, então, todos podem participar! 

Muitas vezes, é o Conselho Municipal de cada área que aprovará uma lei ou ação que o governo 
queira tomar sobre determinado assunto. Portanto, quando os conselhos existem, as novas ações do poder 

público passam por ele antes de realmente serem implantadas. Trata-se de uma influência significativa da 
sociedade sobre as ações dos governantes. 

Qualquer cidadão ou grupo da sociedade tem condição de propor a criação de um conselho. Para 

isso, é necessário que uma lei municipal o crie – e leis podem ser propostas por iniciativa do povo. 
Todas as reuniões de conselhos devem ser realizadas em local de fácil acesso para o público, 

com horário, data, local e pauta divulgados com antecedência. Por isso, informe-se sobre os conselhos 

existentes em nosso município e experimente comparecer a uma das reuniões de um conselho. Vamos 
exercer nossa cidadania? 
 
Atividade 1: Assinale com X a alternativa correta para cada item, de acordo com o texto estudado. 

 
a) Ser cidadão é: 
(   ) Ter direitos e deveres e ser reconhecido como um membro pleno e igual da sociedade. 
(   ) Não participar como agente atuante de uma sociedade. É não defender seus direitos na busca de uma 
sociedade mais igualitária. 
 
b) Cidadania é: 

(   ) A conquista de direitos e o cumprimento dos deveres. 
(   ) É não usufruir dos direitos e deveres que todos os cidadãos têm. 

https://www.politize.com.br/por-que-e-importante-cidadania/
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c) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU: 
(  ) Nem todos os homens são iguais perante a lei, independente de raça, credo (crenças) e etnia. 
(  ) Todos os homens são iguais perante a lei, independente de raça, credo (crenças) e etnia. 
 
 
DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS 

 
Os Direitos Humanos ganham importância como uma maneira de reivindicação de melhoria da 

condição humana, em toda a sua Diversidade e correspondem aos direitos fundamentais ou naturais 

considerados básicos a todos os seres humanos. Tais direitos não são concedidos porque  somos cidadãos 
de um país, mas porque são direitos de toda a humanidade, por isso, são  universais, tornando cada um de 
nós importante, não sendo frutos de um país ou de um povo, eles são de toda humanidade e para toda a 
humanidade. 

Quando falamos em direitos humanos e diversidade falamos do reconhecimento do ser humano 
composto de múltiplas dimensões: gênero, etnia, habilidades, idade, religião... Isso faz com que todos nós 
sejamos únicos e ao mesmo tempo diferentes. O Direito a diversidade é um direito humano. 

A luta pelos Direitos Humanos busca a igualdade entre todos os seres humanos. O primeiro artigo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) – "Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos e, dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se 
fraternalmente uns com os outros" – tem sido o centro das preocupações e estimulado ações e políticas 

orientadas a garantir a igualdade entre todas as pessoas e a denunciar as múltiplas desigualdades que  
necessitamos superar, pois a realidade de boa partem dos seres humanos, ainda é muito precária e frágil 
na maior parte do planeta, especialmente quando referida aos grupos excluídos, marginalizados e 
discriminados. 

Assim, busca-se superar as desigualdades e, ao mesmo tempo, valorizar a diversidade, porque a 
existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos não impede que as pessoas sejam oprimidas, 
escravizadas, exploradas, tiranizadas, excluídas. No entanto, esse documento representa um guia para toda 
a humanidade na busca de um futuro com uma sociedade mais justa  e igualitária. 

Ainda existem desafios a serem cumpridos, pois milhões de pessoas são escravizadas, outras tantas 
são perseguidas, torturadas ou não possuem direitos básicos respeitados, como acesso à água potável, 
moradia, educação... Por isso, essa declaração deve ser defendida por todo  ser humano. 
 
Atividade 2: Coloque V para verdadeiro e F para falso. 

(  ) Os Direitos Humanos são universais pois servem para toda a humanidade. 
(  ) Quando falamos em Direitos Humanos e Diversidade, não levamos em conta o gênero, etnia, 
habilidades, idade, religião. 
(  ) A existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos impede que as pessoas sejam  oprimidas, 
escravizadas, exploradas, tiranizadas, excluídas. 
(  ) Esse documento representa um guia para toda a humanidade na busca de um futuro com  uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
 
 
FONTES: 

1-www.brasilescola.uol.com. Acesso em 28/09/2020; 
2-www12.senado.leg.br. Acesso em 29/10/2020; 

3-www.portaleducacao.com.br.  Acesso em 30/09/2020. 
 

 

 

  

 

http://www.portaleducacao.com.br./
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Geografia 

 
O TERRITÓRIO BRASILEIRO - ESCALAS, LEGENDAS E ANÁLISE DE MAPAS 

 
O mapa é uma representação reduzida de um espaço. Ele serve para ajudar com a  localização de 

lugares. 
Para ser um mapa, ele precisa transmitir informações e ter 4 elementos fundamentais: 

· Título (nome do mapa); 
· Escala (o tamanho do mapa); 
· Legenda (representação de elementos presentes no mapa); 
· Fonte (indicação de quem fez o mapa ou do local de onde ele foi retirado). 

 
Observe o mapa do Brasil e identifique esses elementos. Eles estão em destaque na cor vermelha. 

 

 
Para trabalhar com mapas, é muito importante aprender a compreender o que eles apontam e 

informam. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10/2021 a 28/10/2021 GEOGRAFIA 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Cartografia; 
-Território Brasileiro: escalas e legendas; análise de mapas, gráficos e tabelas; 
-Brasil: povo e trabalho; 
-População: distribuição de renda. 
 
OBJETIVOS: 
-Analisar mapas a partir da alfabetização cartográfica e entender a importância das legendas e escalas 
para tal análise; 
-Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes 
territórios. 
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Atividade 1: Agora que você já estudou o material da aula, resolva a atividade a seguir. Vamos verificar se 
você já consegue fazer a leitura das informações contidas em um mapa! Preste bastante  atenção antes de 
responder. 
 

 
 
Observação: O que é densidade demográfica?  É um índice demográfico que calcula o número de 

habitantes por quilômetro quadrado. 
 
Atividade 1: Agora responda: 
 
a) Qual o título do mapa? 
 
Resposta:  
  
 
b) Esse mapa representa o território de um país e a densidade demográfica dele, qual o nome desse país? 
 
Resposta:  
  
 
c) O mapa possui legenda? 
 
Resposta:  
  
 
 
POVO E TRABALHO (POPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA) 

 
População: é o conjunto de pessoas que vive em determinado lugar, como um bairro, um 

município ou um país. 
Chamamos de população mundial o conjunto de todos os seres humanos que habitam o planeta 

Terra. Em 2020 estima-se que vivem na Terra cerca de 7,8 bilhões de pessoas. 
No Brasil, de acordo com as últimas contagens feitas pelo governo federal, vivem cerca de  211 

milhões de brasileiros, o que nos coloca entre os cinco países mais populosos do mundo. 
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Distribuição de Renda: é o modo como se processa a repartição da riqueza entre os habitantes de 
um país ou região. 
 

Veja abaixo um gráfico sobre de onde vem a fonte de renda dos brasileiros. Observe que a maior 
parte da renda da população vem do trabalho. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renda Per Capita: tem como objetivo principal medir a renda de cada indivíduo que compõe um 

município, estado, região ou determinado país. Levanta-se uma média da riqueza (dinheiro) produzida na 
localidade, dividindo pelo número de pessoas que fazem parte daquela população. 

Agora observe a imagem abaixo que mostra a renda per capita do brasileiro, veja a  diferença de 
renda entre as regiões do Brasil: 

 

 
 
Atividade 2: Marque com (V) para VERDADEIRO ou (F) para FALSO. 

(  ) População é o conjunto de pessoas que vive em determinado lugar. 
(  ) População mundial é o conjunto de todos os seres humanos que habitam uma cidade. 
(  ) O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. 
(  ) A Região Nordeste tem a menor renda per capita do Brasil. 
 
FONTES: 

1-Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra.htm.  Acesso 19/09/2020; 

2-Livro: Crescer Geografia. Editora do Brasil. 5 ano do Ensino Fundamental;  
3-Acervo pessoal da professora. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habitante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o
https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra.htm
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Ciências 

FASES DA VIDA 

 
As principais etapas da vida humana são: infância, juventude ou adolescência, fase ou idade  adulta e 

velhice. 
- -Infância: é a fase que vai desde o nascimento até os onze anos de idade; 

-Adolescência: costuma ir dos doze aos vinte anos de idade. Nessa fase, ocorrem muitas transformações 

no corpo e na mente. Nas meninas, o corpo se apresenta mais arredondado, o quadril tende a se apresentar 
mais largo, e surge a menstruação. Nos meninos, a voz começa a engrossar – e algumas vezes, no início 
dessa mudança, ela pode se apresentar desafinada. Em ambos, há o crescimento do corpo, de forma geral, 
e de pelos. Nos garotos, também, podem surgir pelos no rosto, formando a barba e o bigode; 
-Fase adulta: se inicia aos vinte e um anos de idade, as mudanças que ocorrem na adolescência já se 

estabilizaram; 
-Velhice: também chamada de terceira ou melhor idade. Os cabelos começam a embranquecer, a pele se 
apresenta mais enrugada. Essa é a fase em que a pessoa apresenta mais experiência de vida (por isso, também 
chamada de melhor!), podendo nos ensinar muitas coisas interessantes. 
 

FONTE DA IMAGEM: https://www.jornalodiario.com.br/primavera-do-leste/artigos/etapas-fases-da-vida/. Acesso em 05/10/2020. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Prof.ª Claudete da Silva Vecchi” 

 

   

5º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10/2021 a 28/10/2021 CIÊNCIAS 

   
NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
-Fases da vida; 
-Vírus e bactérias; 
-Vacinas e prevenção de doenças; 
-Pandemias.  
 
OBJETIVOS: 
-Estudar as transformações ocorridas no corpo e nas fases da vida; 
-Compreender as principais diferenças entre vírus e bactérias, bem como suas formas de tratamento; 
-Pesquisar a importância da vacina para prevenção de doenças. 

http://www.jornalodiario.com.br/primavera-do-leste/artigos/etapas-fases-da-vida/.Acesso
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Atividade 1: Faça um X na alternativa correta. 
 
a) Em qual fase da vida você está? 
(  ) infância 
(  ) adolescência   
(  ) fase adulta 
(  ) velhice 
 
Atividade 2: Por que a velhice também é chamada de melhor idade? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A DIFERENÇA ENTRE SURTO, EPIDEMIA E PANDEMIA 

 
SURTO: acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada  doença 

em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como um surto e não 
como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas (como em um só bairro). 
 

EPIDEMIA: irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível 

municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença, a nível estadual ocorre 
quando diversas cidades registram casos e a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões 
do país. Exemplo: Em fevereiro do ano passado, vinte cidades haviam decretado epidemia de dengue. 
 

PANDEMIA: em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma  epidemia 

se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A (ou 
gripe suína) passou de uma epidemia para uma pandemia quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
começou a registrar casos nos seis continentes do mundo. E em 11 de março de 2020 o COVID19 também 
passou de epidemia para uma pandemia. 
 
DIFERENÇA ENTRE BACTÉRIA E VÍRUS 

 
Bactéria: é um micro-organismo unicelular (significa ser formada por somente  uma célula). 
Modo de vida: algumas são parasitas e causam doenças como a pneumonia e a cólera (veja a foto acima). 

Outras mantêm uma relação harmoniosa com os seres vivos, como as que vivem no intestino humano, 
auxiliando a digestão. 
Tamanho: elas são visíveis a olho nu (se reunidas em colônias) ou com auxílio de microscópios ópticos. 
Tratamento: com antibióticos. 
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Vírus: é como um pequeno computador que só tem as instruções de como fazer mais dele mesmo. Ele 

invade a célula e a infecta para produzir mais dele mesmo, assim ele se multiplica e a mata, nos  deixando 
doentes. 
Modo de vida: são parasitas intracelulares (dentro das células), causam doenças em seres vivos, como a 

aids, a gripe, o sarampo, a rubéola, etc. E o mais recente: CORONAVÍRUS. 
Tratamento: Não são eliminados com o uso de antibióticos.  

 
O QUE É CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
Pertence a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Foi descoberto em 31 de 

dezembro de 2019 após casos registrados na China. Foi descrito como Coronavírus, pelo formato em coroa. 
O período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas  aparecerem desde a infecção que 
pode ser de 2 a 14 dias. 
 
VACINAS E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

 
A vacina é uma forma de “forçar” o organismo a produzir anticorpos para combater uma determinada 

substância, que ele entende como um corpo estranho. Isso acontece quando injetamos, propositalmente, o 
agressor que se deseja combater. 

A diferença da vacina para a doença efetiva, no entanto, está no agressor: na vacina, ele estará 
presente em uma forma menos agressiva, ou até mesmo desativado, ou seja, incapaz de produzir a doença. 
A presença no organismo servirá, somente, para que o corpo seja capaz de produzir os anticorpos 
necessários para combatê-lo, impedindo que a doença seja desenvolvida, mesmo por meio de uma nova 
exposição e contágio. 

Quais os perigos de você não se vacinar? A falta de vacinação é um hábito que prejudica toda a 
humanidade. Por quê? Simples! Quanto mais pessoas não vacinadas, maiores as chances de os vírus de 
doenças já desaparecidas retornarem. É o que está acontecendo com o sarampo no Brasil, que voltou a ter 
casos depois de muitos anos. 

Talvez porque algumas doenças não estejam ativas há um bom tempo, as pessoas mais novas não 
tenham consciência de suas gravidades. Com isso, não dão a devida importância para a vacinação. Outros 
perigos da falta de vacinação: aumento nos números de casos de doenças infecciosas, aumento de mortes, 
inclusive infantis, reaparecimento de doenças consideradas erradicadas. 
 
Atividade 3: Coloque um X nas alternativas que considerar corretas. 
 (  ) É necessário se vacinar. 
(  ) O Coronavírus é provocado por vírus e não por bactérias. 
 (  ) O mundo no momento está enfrentando uma pandemia. 
(  ) O vírus é eliminado com o uso de antibióticos. 
 
FONTES: 

1-https://escolakids.uol.com.br/ciencias/as-fases-da-vida.htm. Acesso 01/10/2020; 
2-https://novaescola.org.br/conteudo/1131/quais-as-principais-diferencas-entre-virus-e-bacteria. Acesso em 10/10/2020;  

3-https://www.gov.br/saude/pt-br.  Acesso em 11/10/2020; 
4-https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/dno/redes-sociais/159-qual-e-a-diferenca-entre-surtoepidemia-pandemia-e-endemia. 
Acesso em 11/10/2020; 

5-https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/a-importancia-da-vacinacao.  Acesso em 12/10/2020. 

https://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/outros-documentos/kit-informativo-da-semana-africana-de-vacinacao/192-o-que-e-a-vacinacao/file
https://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/outros-documentos/kit-informativo-da-semana-africana-de-vacinacao/192-o-que-e-a-vacinacao/file
https://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/outros-documentos/kit-informativo-da-semana-africana-de-vacinacao/192-o-que-e-a-vacinacao/file
https://novaescola.org.br/conteudo/1131/quais-as-principais-diferencas-entre-virus-e-bacteria
https://novaescola.org.br/conteudo/1131/quais-as-principais-diferencas-entre-virus-e-bacteria
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/dno/redes-sociais/159-qual-e-a-diferenca-entre-surtoepidemia-pandemia-e-
https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/dno/redes-sociais/159-qual-e-a-diferenca-entre-surtoepidemia-pandemia-e-
https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/dno/redes-sociais/159-qual-e-a-diferenca-entre-surtoepidemia-pandemia-e-endemia
https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/a-importancia-da-vacinacao
https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/a-importancia-da-vacinacao
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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 

04/10/2021 a 28/10/2021 ARTE 

   

NOME DO ALUNO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: ARTES VISUAIS E MÚSICA 

CONTEÚDOS:  
ARTES VISUAIS: Patrimônio Material local. 
MÚSICA: Músicas e instrumentos do Brasil em diferentes épocas e regiões. 
Expectativa de Aprendizagem:  
ARTES VISUAIS:   Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 
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. 

 
 
 

“Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o quarto e último bimestre. Como 
vocês já sabem estamos estudando sobre os Patrimônios, e hoje vamos 

aprofundar um pouco mais sobre o Patrimônio material de nossa cidade –Bauru, 
através dos cartões postais.” 

 

LEIA COM atenção o texto, para realizar as atividades: 

Patrimônio, memória e cartão-postal 

Vamos relembrar... Patrimônio material é o conjunto de bens culturais móveis e 

imóveis existentes em uma cidade, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história da cidade, ou por seu valor arqueológico, etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. Bauru possui mais de 40 patrimônios, desde igrejas até trens e maria 

fumaça, sem contar as praças e hotéis. Exemplos de patrimônios de Bauru: Maria fumaça 

que fica dentro do bosque da comunidade, museus, museu da imagem e do som, Estação 

Ferroviária de Bauru, Aeroclube de Bauru, Igreja santa Terezinha, igreja presbiteriana 

independente e muitos outros. 

Você sabe o que é um cartão-postal? Já recebeu um? 

O envio de cartões postais é uma prática antiga, que hoje tem menos força por conta 

dos avanços tecnológicos dos meios de comunicação. Esse tipo de correspondência breve, com 

uma imagem no verso, ainda é utilizado como modo de recordar e compartilhar momentos e 

sentimentos com pessoas que estão distantes.  
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Atividade 1: Observe (abaixo) a imagem de um cartão-postal de nossa cidade, e responda: 
 

 
Cartão Postal: Bauru - Anfiteatro Vitória Régia, Templo Tenri, terminal Rodoviário, SP.  

A) Que imagens você consegue 

reconhecer. 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
B) Já recebeu um cartão postal de 
alguém que estava viajando? 
(   ) Sim              (   ) Não 
 
C) Havia algo escrito atrás? 
___________________________ 

 
Atividade 2 - Pesquise no texto acima, recordem o conteúdo de história e arte já estudados e escreva 

abaixo 3 Patrimônios de Bauru: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Agora, observe os cartões postais (parte frente) – onde apreciamos a imagem, que pode uma 
fotografia ou pintura e desenho) 

 
 
 
 
Atividade expressiva 1: invente um cartão-postal 
 

Agora cada um deve escolher um lugar 
especial de nossa cidade, ou uma cidade que já 
visitou, para ser o tema de um cartão-postal. 
(Poderá escolher um patrimônio de nossa cidade, 
como fez a arquiteta bauruense Maria Helena 
Carvalho, vencedora do concurso "POSTAIS 
ILUSTRADOS” (Veja ao lado) 

Você poderá desenhar o local escolhido 
de memória ou pesquisar uma imagem do local 
escolhido como referência, como fotos, imagens 
da internet, revistas ou jornais. 
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Utilize o espaço abaixo para esboçar e ilustrar sua ideia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A capoeira na pintura de Carybé  
 

 Ao reunir música e movimentos corporais, a capoeira também consiste em uma forma de arte. Além 
disso existem muitas obras de arte em diferentes linguagens artísticas, que usam a capoeira como fonte de 
inspiração. Veja a imagem abaixo e responda; 
 

 
Vadiação, de Carybé, 1965 (óleo sobre tela, 60 cmx85 cm) 

 A) Você consegue identificar algum instrumento 
musical na pintura?  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
B) O movimento corporal sugere a prática de: 
 (   )   capoeira           (    ) roda de samba 
 
C) Qual o título da obra? 
________________________________________ 

 
 

 

 

 

AGORA VAMOS FALAR DE MÚSICA 

A CAPOEIRA, uma manifestação cultural que mistura elementos 

da dança, da música e do jogo! Vamos conhecer um pouco mais 

sobre essa expressão da cultura popular brasileira e que é 

Patrimônio Imaterial da Humanidade! 
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A arte da CAPOEIRA 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ATIVIDADE 3 – Complete a cruzadinha, com os nomes dos instrumentos utilizados na CAPOEIRA. 
 
 

 
 
 
https://2.bp.blogspot.com/-i01e2g2lZC0/UhP1J5TuILI/AAAAAAAAAJs/98vqj_HZ0Qg/s1600/Atividade+-++A+capoeira+-+Cruzadinha.jpg 

 

A obra acima: Vadiação, foi pintada em 1965 pelo artista Hector Julio Páride Bernab, 

conhecido como CARYBÉ (Saiba mais sobre ele, assistindo o vídeo: Traçando arte) 

 

Você sabia que a Roda de Capoeira recebeu o título de Patrimônio Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO em 2014? A UNESCO, órgão das Nações Unidas, entende que 

os Patrimônios Imateriais da Humanidade são as diferentes formas de expressões e tradições 

que povos, comunidades, grupos e indivíduos aprendem e transmitem a seus descendentes. 

Aqui no Brasil, o reconhecimento como um bem cultural foi realizado em 2008 pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - http://portal.iphan.gov.br/). A Roda de 

Capoeira é muito rica e traz diferentes expressões, como a dança, jogo, luta e a música, que 

não fica de fora desta nobre manifestação cultural do povo brasileiro! A música na capoeira é 

de suma importância e permeia desde o início até o fim do jogo. Ela quem dita o “ritmo” do jogo, 

da luta, da dança. A música é composta pelo canto e pelos sons dos instrumentos como: 

berimbau, caxixi, agogô, atabaque, reco-reco e pandeiro. Acesse o link e ouça um pouquinho 

da música de capoeira! 

 

Se puderem assistam os vídeos: 

1. TVLUIZÃO - A História da Capoeira em desenho 
https://youtu.be/GcTQLKh-Oak 

            Traçando Arte – Carybé 

https://youtu.be/7lVbTtDaj0c  

https://youtu.be/GcTQLKh-Oak
https://youtu.be/7lVbTtDaj0c
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Figura 5: Pintura de Laurindo dos Santos Lauro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTES: 

Atividade elaborada por Marta Helena Monteiro 
1-Adaptado para fins educacionais das Fontes: Livro didático Ligamundo (3º ano), ensino Fundamental/anos iniciais/ Rafael Fresto 
et all.paginas 102 a 107 Livro didático; UNO , pagina 25  a 31; 
2-Figura 5: https://www.artmajeur.com/medias/standard/a/n/anaeluygi/artwork/3227089_trabalho_01_110.jpg; 

3-Livro didático: Projeto Presente – Arte (5º ano), página 69./ Daltozo, José Carlos Cartão-Postal, Arte e Magia Gráfica Cipola, 
Presidente Prudente (SP), 2006; 
4-https://webjornalunesp.wordpress.com/2015/11/06/a-historia-de-bauru-preservada-pelos-patrimonios-tombados/; 

5-https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE EXPRESSIVA 2:   

Observe a imagem ao lado, os jogadores são 

representados através das *silhuetas, depois leia as 

palavras do quadro:  

 

 

 

Agora finalize o desenho abaixo, utilizando no mínimo 

três ideias do quadro acima. Não esqueça de pintar! 
*(sombra de alguma coisa) 

 

 

Berimbau          atabaque            dança        

ginga        RODA 

Movimentação        palmas       pôr do sol     

cidade 

 

 

https://www.artmajeur.com/medias/standard/a/n/anaeluygi/artwork/3227089_trabalho_01_110.jpg
https://webjornalunesp.wordpress.com/2015/11/06/a-historia-de-bauru-preservada-pelos-patrimonios-tombados/
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/
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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 

04/10/2021 a 28/10/2021 INGLÊS 

   

NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Animais marinhos. 

 Leitura de texto sobre animais marinhos ou que utilize animais marinhos como personagens. 

 
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?). 
HOJE VAMOS APRENDER OS NOMES DE ALGUNS SEA ANIMALS (ANIMAIS 

MARINHOS). OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E OS NOMES DE CADA UM DELES 
EM INGLÊS:  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADES 

 
1) PINTE CADA SEA ANIMAL COM AS CORES PEDIDAS NO QUADRO ABAIXO: 

 
 

 
 

 
 
 
 

COLORS: 

FISH – ORANGE      SEAHORSE - YELLOW 

STARFISH – RED      SHARK – BLUE    

SEA TURTLE – GREEN      SEAL - GRAY 
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2) ENCONTRE OS NOMES DOS SEA ANIMALS NO WORDSEARCH (CAÇA-PALAVRAS) ABAIXO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) OBSERVE AS TIRINHAS ABAIXO, IDENTIFIQUE E ESCREVA OS NOMES DE TODOS OS SEA 
ANIMALS QUE VOCÊ APRENDEU:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FONTES:  
1-Google Imagens; 
2-https://comicskingdom.com/sherman-s-lagoon.  

 
 

______________________

______________________

______________________

______________________

_____________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

_____________________ 

https://comicskingdom.com/sherman-s-lagoon
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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 

04/10/2021 a 28/10/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

   
NOME DO ALUNO:  

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  
Dinâmicas de funcionamento e princípios funcionais técnicas/táticas, alvo oponente, espaço e objetivos 
combinados.  

 
OBJETIVOS: 
(EF04EF01). Vivenciar e fruir e executar diversos tipos de jogos e brincadeiras culturais realizadas em 
nosso meio, recriando formas e princípios da dinâmica, regras, combinações e materiais. 

 
Olá, queridos alunos e alunas, como vocês estão? Esperamos que vocês estejam bem e se protegendo 
em casa! Nesta quinzena, vamos aprender e praticar Jogos e Brincadeiras Populares fáceis de se jogar 

e que vocês gostam... Boa aula! 

  
BRINCADEIRAS E JOGOS POPULARES DO MUNDO  
  

Jogo de Búrica  

  
A data de descoberta, o registro do jogo, começou em ROMA no 

século 1a.c, onde era comum jogar com pedras redondas, sementes de 
frutas. Com o passar do tempo, surgiram outros materiais: Argila, Aço, Plástico e o Vidro.  

No Brasil, os portugueses que trouxeram o jogo, "Apelidado de Gude" em referência às pedras 
redondas retiradas dos rios.  

Existem várias outras denominações para o jogo no interior: Birosca, Bolita, Gabela e Ximibra.  
Este jogo está em todas comunidades, escolas, ruas e praças, 

adaptada em todos os lugares. Desenvolve o raciocínio, coordenação e 
habilidade, podendo ser jogado individual e no coletivo.  

Regras: Tira par ou ímpar para o início do jogo. O primeiro 
tentará acertar a bolinha do outro, se não o fizer o outro é quem joga. Se 
acertar, ganha a búrica e assim vai até acabar as buricas de um deles. 
Material: Bolinhas.  

  
Atividade 1: Pratique o jogo e escreva nas linhas abaixo como foi participar e com quem jogou.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
   FONTES:  

1-www.jogostradicionais.org. Acesso em 14/09/2020.   

  
  
   
  

 

http://www.jogostradicionais.org/
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