
 

                                                         
 
 
 

    PREFEITURA DE DIADEMA 
                                           SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                EMEB DOUTOR JOSÉ MARTINS DA SILVA 
                                        TELETRABALHO – 5º ANO/CICLO 
                                     SEMANA DE 27/07/2020 À 31/07/2020 

 

 Olá garotada!!! Tudo bem com vocês e suas famílias?  

 Continuem prosseguindo com seus estudos. Não desistam, ok? 

 Um grande abraço virtual!   

 Profs. Adriano, Ângela, Aracélia, Cátia, Fábio, Liese, Luciana, Luísa, 

Socorro, Tânia e Vinicius.   

 

 

Links das histórias: é só acessar, ouvir ou ler.  

 

 

 

 
1º dia: Chapeuzinho Vermelho – Irmãos Grimm 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/chapeuzinho-vermelho/ 

2º dia: Quem soltou o Pum? – Blandina Franco e José Carlos Lollo 
https://www.youtube.com/watch?v=cTG6I4thjaQ 
 
3º dia: A vaca que botou um ovo – Andy Cutbill 

https://www.youtube.com/watch?v=UavpQVvjT1Y 

 

4º dia: Meu querido diário – Quintal da Cultura 

https://www.youtube.com/watch?v=wMl3oWzr-DU 
 
5º dia: O Mônico – Turma da Mônica 
https://www.youtube.com/watch?v=4qqXSFlSHK0 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/chapeuzinho-vermelho/
https://www.youtube.com/watch?v=cTG6I4thjaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UavpQVvjT1Y
https://www.youtube.com/watch?v=wMl3oWzr-DU
https://www.youtube.com/watch?v=4qqXSFlSHK0


 CONTINUEM SE ORIENTANDO ATRAVÉS DA LEGENDA ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PORTUGUÊS 
ATIVIDADE PARA O 1º DIA 

____________________________________________________________________________ 

Nesta semana vamos continuar com o gênero textual o relato pessoal. 
O relato pessoal é a modalidade textual que apresenta um fato marcante na vida do 
narrador. A sequência textual é narrativa, podendo também ser descritiva – descrevendo 
os lugares, as sensações, pessoas e objetos. 
____________________________________________________________________________ 

Leia o texto: 

O RELATO PESSOAL 

        Conheça as características deste, que também é um gênero textual. 

        Sempre compartilhamos com nossos amigos, familiares e colegas de classe, as 

experiências do cotidiano. Geralmente, quando algo de novo nos acontece, mal esperamos o 

momento certo de relatar tudo o que ocorreu, não é verdade? Trata-se de algo tão rotineiro e 

natural, que nem nos damos conta de seus muitos aspectos. 

        Pois bem, obviamente que estamos nos referindo à fala. Já quando se trata da escrita, 

estudos anteriores nos permitiram conhecer os diferentes gêneros textuais, ou seja, aqueles que 

se referem às várias situações de comunicação que revelam de maneira específica o que 

pretendemos dizer, ou seja, um e-mail, uma reportagem, uma fábula, entre muitas outras. Você 

se lembra de que cada um destes possui características próprias, não é verdade? 

        Desta forma, conheceremos agora mais um gênero – o relato pessoal. Ele possui os 

mesmos elementos do texto narrativo, pois contêm personagens, o fato acontece em um 

determinado lugar, num determinado momento e, sem dúvida, é narrado por alguém. Assim 

 

  

  

Indica uma 

leitura a ser 
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Indica que a 
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Indica um 

desafio, 
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Indica que 
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realizada uma 
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física. 



sendo, qualquer pessoa pode revelar fatos de sua vida, permitindo assim que todos possam 

conhecê-los. 

        Mas resta-nos ainda conhecer outros aspectos, como por exemplo, o uso dos tempos 

verbais, uma vez que eles geralmente são expressos no tempo passado, por se tratar de algo 

que já aconteceu. E quanto à linguagem? Ela costuma ser adequada aos diferentes tipos de 

leitores que existem, ou seja, para o leitor jovem, para aquele que possui um conhecimento 

maior, entre outros. 

        Há alguns relatos que depois se transformam em documentos históricos, os quais podem 

ser publicados por jornais, revistas, livros, sites, etc., funcionando, portanto, como fontes de 

pesquisa, de modo a servir de aprendizado para muitas pessoas. 

 

As características desse gênero são: 

 Narrar de forma breve uma situação específica vivida por uma pessoa e suas 

consequências. 

 Apresenta elementos básicos de um texto narrativo como: uma sequência de fatos 

(começo, meio e fim), pessoas (as personagens que aparecem na história), tempo 

(quando acontece a história e espaço (em que lugar acontece a história). 

Os elementos que compõe o gênero são: 

 O narrador (quem conta a história) será sempre o protagonista ou participante da ação. 

 Verbos e pronomes são empregados sempre na primeira pessoa. Exemplo: eu, nós. 

Os verbos sempre no tempo passado. Exemplo; fui, fomos, andei, andamos. 

 Usar o padrão culto da língua (escrever de uma forma correta). 

 Deve-se também descrever as ações e o local dos acontecimentos (é preciso que o leitor 

visualize o ambiente e os envolvidos na história).  

A estrutura do texto é composta por: 

 Título; 

 Introdução: contexto, personagem, tempo/espaço, fato/problema. 

 Desenvolvimento: construção da trama, clímax. 

 Conclusão: desfecho, reflexão. 

 Repostas as perguntas: Quando? Onde? Quem? O quê? Como? Por quê? 



  Leia esse relato pessoal da escritora Ligia Bojunga Nunes sobre quando ela era 

adolescente. 

Cadernos 

        Na minha adolescência, eu escrevia diário. Às vezes usando caderno de escola que 

não chegava ao fim, mas às vezes comprando um especial. Especial porque eu sabia que ele ia 

ser o meu diário, a cara dele era igual ao dos outros da escola. 

        Acabava um e começava outro, escrevi não sei quantos cadernos. 

        Era uma escrita apressada, de letra virada garrancho, toda esquecida dos exercícios 

de caligrafia de quando eu era criança. Era um registro compulsório de tudo o que me acontecia: 

emoção, dúvida, tristeza, expectativa estava tudo lá.  E era compulsório sim, ninguém sabia que 

eu empilhava aquela escrita toda, nunca tive vontade de mostrar os meus cadernos a ninguém, 

e mesmo pensando uma vez ou outra, quem sabe um dia eu vou ser escritora? Nunca me 

ocorreu corrigir um período, uma frase, tampouco abrir o dicionário pra tirar uma dúvida que 

tantas vezes me batia se aqui tinha um s antes do c, se tinha acento ou não – mas eu tinha que 

escrever. 

        Pra mim, escrever o diário era uma cerimônia meio secreta, eu achava difícil 

escrever na sala, ou tendo alguém perto. A impressão que eu só se escrevia mesmo se eu 

mesmo se eu ia para o meu quarto e fechava a porta. Habituei-me. E até hoje, mesmo para 

escrever uma carta, o meu primeiro movimento e me isolar e fechar a porta. 

        Tinha dias que eu escrevia por horas a fio. 

        Tinha dias que eu só escrevia uma página. 

        Mas, se eu não escrevia, eu me afligia. E, muitas vezes, se eu não escrevia de dia, 

eu acordava no meio da noite para escrever. 

        Foram quase três anos de escrever diário. Não me lembro ter sentido cansaço ou 

tédio naquelas horas. Não me lembro de algum dia – um só – ter pensado, essa coisa de 

escrever é meio chato, não é não? 

 

Adaptação Bojunga, Ligia. Livro: um encontro com Ligia Bojunga Nunes. Rio de Janeiro: Agir, 1994 p. 37 

e 38. 

 

 

Clique no link e aprenda mais sobre o esse gênero textual. 

https://www.youtube.com/watch?v=7y79inZ3L5c 

https://www.youtube.com/watch?v=7y79inZ3L5c


 

Produção de relato pessoal 

Copie e responda em seu caderno as informações que se pedem. São dados para serem 

utilizados na produção de texto. 

a) Seu nome (ou apelido se tiver). 

b) Local onde mora. 

c) Uma dificuldade ou problema que existe onde mora. 

d) Fale de alguns medos seus. 

e) A profissão que deseja quando for adulto. 

f) As pessoas que gosta. 

g) Coisas que gosta. 

h) Seus sonhos. 

Agora utilizando esses dados, você vai produzir um relato pessoal em seu caderno. Alguma 

situação pela qual passou divertida, uma aventura algo que tenha vivido e queira contar. 

Não esqueça que no relato pessoal: 

 Pode ser usada uma linguagem mais espontânea, dia a dia; 

 Narrador na primeira pessoa; 

 Contam-se experiências e acontecimentos reais vividos; 

 Se quiser pode colar fotos para tornar seu relato mais rico. 

Após escrever seu relato faça essa revisão e observe se estes itens estão corretos:  

Meu texto possui: 
 
Título  
Parágrafo  
Minha letra está legível  
Tem começo, meio e fim. 
 
Referências: 

https://escreverepraticar.com.br/genero-textual-relato-pessoal-e-suas-caracteristicas/ 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/o-relato-pessoal.htm 

 

 

 

https://escreverepraticar.com.br/genero-textual-relato-pessoal-e-suas-caracteristicas/
https://escolakids.uol.com.br/portugues/o-relato-pessoal.htm


MATEMÁTICA 
ATIVIDADE PARA O 2º DIA 

____________________________________________________________________________ 
 

Crianças, tudo bem com vocês? Com as atividades dessa semana vocês vão trabalhar o 
raciocínio lógico, ajudar pessoas a atravessar um rio, saber as medidas dos cômodos da 
sua casa e muito mais! Divirtam-se! 

___________________________________________________________________________ 
 

 ÁREA é a medida da superfície de uma figura geométrica, ou seja, é a 

parte interna da figura; 

 A unidade de medida mais utilizada na área é o metro quadrado (m2); 

 Geralmente para encontrar a área de uma figura basta multiplicar a base pela altura. 

Observe os exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Agora, calcule a área das figuras abaixo.  

 

 

 

 
      __________________         ___________________          _____________________ 

 

      ____________________________                               ____________________________ 



Agora é a sua vez! Copie os nomes dos cômodos abaixo no seu caderno e, com a ajuda 

de um adulto, meça e anote quantos metros quadrados (m2) tem cada cômodo de sua 

casa. 

Cozinha                                                         Banheiro                                              Quarto 

Para saber mais sobre área, acesse o link abaixo. 

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

 

2- Elaine leu em uma revista uma reportagem sobre o peso e a altura de algumas artistas. 

As informações estavam registradas em uma tabela. Observe. 

 

Considerando as artistas ao lado, a 

mais leve e a mais alta são: 

A) Beatriz e Tânia. 

B) Sandra e Tânia. 

C) Sandra e Ângela. 

D) Beatriz e Ângela. 

 

3- Calcule: 

a) 840.327 + 196.738 =                                                   e) 5.670 x 4 = 

b) 3.097 + 564 + 2 =                                                        f) 405 x 36 = 

c) 24.045 – 21.750 =                                                       g) 685 ÷ 5 = 

d) 1.642 – 807 =                                                              h) 344 ÷ 8 = 

HORA DO DESAFIO!  

Três homens querem atravessar um rio. O barco que eles possuem suporta, no máximo, 

130 quilogramas. Eles “pesam” 60, 65 e 80 kg. Como deve proceder para atravessar o rio 

sem afundar o barco? 

R: ________________________________________________________________________ 

 
 
REFERÊNCIAS 

file:///C:/Users/Play/Downloads/Mateial%20de%20Apoio%20_5%C2%BA%20ano%20do%20Ensino%20f
undamental.pdf 
http://geniodamatematica.com.br/desafios-de-matematica-resolvidos/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LGpGvSHCrTo
../../Downloads/Mateial%20de%20Apoio%20_5Âº%20ano%20do%20Ensino%20fundamental.pdf
../../Downloads/Mateial%20de%20Apoio%20_5Âº%20ano%20do%20Ensino%20fundamental.pdf
http://geniodamatematica.com.br/desafios-de-matematica-resolvidos/


HISTÓRIA 
ATIVIDADE PARA O 3º DIA 

____________________________________________________________________________ 
 

Olá, querido (a) aluno (a)! Nesta aula vamos compreender as causas do retorno de D. João 

VI a Portugal, e identificar fatores que levaram a independência do Brasil. Vamos pensar 

também sobre o significado da palavra independente. O que é ser independente? Vamos 

descobrir!? Um forte abraço, cheio de saudade.  

 

 
 

 

A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

O retorno de D. João VI a Portugal 

 Em 1818, a rainha de Portugal, Dona Maria, faleceu. Com isso, o príncipe regente D. João 

foi aclamado rei e passou a ser chamado de D. João VI. 

 Com o fim das guerras na Europa, os portugueses exigiram o retorno de D. João VI a 

Portugal. Em 1822, ele retornou à Europa. Seu filho D. Pedro foi nomeado príncipe regente e 

ficou responsável pela administração do Brasil. 

 

Você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? 

 Durante um tempo, D. Pedro seguiu ordens da corte portuguesa, mas acabou percebendo 

que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples 

colônia. 

 Os portugueses queriam que D. Pedro também retornasse. Como ele não voltou a 

Portugal, os portugueses ameaçaram enviar tropas ao Brasil. Além disso, Portugal tinha a 

intenção de voltar a proibir o comércio entre o Brasil e as outras nações. 

No Brasil, os defensores da independência não concordaram com essa ideia e 

incentivaram D. Pedro a romper com Portugal. Iniciaram uma campanha pedindo que o príncipe 

regente permanecesse em nossa terra. 

 No dia 9 de janeiro de 1822, D. Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo-lhe que 

ficasse. Ele atendeu ao desejo do povo declarando: "Como é para o bem de todos e felicidade 

geral da nação diga ao povo que fico". 

          Com esse ato, D. Pedro atendeu aos interesses dos ricos fazendeiros brasileiros. 

          D. Pedro permaneceu no Brasil e esse dia passou para a nossa história como o Dia do 

Fico. 



 No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro proclamou a Independência do Brasil, afirmando 

assim seu acordo com os brasileiros. Nos meses seguintes, o Brasil venceu facilmente o ataque 

das tropas portuguesas, com apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América, que já 

haviam se libertado do domínio europeu, apoiaram oficialmente nossa independência. D. Pedro 

tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de D. Pedro I.  

No entanto, após a Independência, tudo continuou mais ou menos como estava. Os 

escravos continuaram escravos. Quem mandava no Brasil (os ricos), continuou mandando. O 

Brasil não se tornou uma República, em que o povo escolhe os governantes, como era o sonho 

dos inconfidentes; tornou-se uma Monarquia, em que o poder passa de pai para filho, uma forma 

de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei. 

Mas, esse assunto continuaremos na próxima aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda 

 

1- Por que houve o rompimento político entre Brasil e Portugal? 

 

2- O que significa a palavra “Independência”? Explique. 

 

3- O que essa palavra pode representar em relação à vida de uma pessoa? E em relação a um 

país? 

 

 

Fonte: Livro: Projeto Buriti: história, editora Moderna, – 2º edição – São Paulo,2011; Livro 

Crescer - História- 5º ano-Editora do Brasil. 

 
 
 

 
 

Para saber um pouco mais sobre o assunto se tiver possibilidades clique no link e veja 

o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=DoGSEU6P7J8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DoGSEU6P7J8


GEOGRAFIA 
ATIVIDADE PARA O 3º DIA 

___________________________________________________________________________ 

Oi, amados (as)! Vamos continuar falando sobre a cidade e sua infraestrutura. E pra 
começar vocês sabem o que é acessibilidade? 
___________________________________________________________________________ 

 
ACESSIBILIDADE PARA IR E VIR 

 
 

 

Acessibilidade significa dar ás pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida as condições 

necessárias para que elas tenham acesso aos 

mesmos locais e serviços disponíveis às demais 

pessoas. E isso não é favor, é lei!!!! 

Todas as pessoas têm o direito de ir e vir. 

Por isso, quando o assunto é transporte 

público, é preciso saber que veículos, vias de 

sinalização devem ser adaptados a fim de permitir que 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida se 

desloquem de um local a outro com segurança e 

autonomia. 

A Lei n° 10.098, de Dezembro de 2000, mais conhecida como Lei da Acessibilidade, 

busca estabelecer em seu artigo 1°, as normas gerais e 

os critérios básicos para promover a acessibilidade de 

todas as pessoas portadoras de deficiência ou que 

apresentam mobilidade reduzida, indiferente de qual 

seja esta deficiência (visual, locomotora, auditiva e etc.), 

através da eliminação dos obstáculos e barreiras 

existentes nas vias públicas, na reforma e construção 

de edificações, no mobiliário urbano e ainda nos meios 

de comunicação e transporte. Barreiras é qualquer 

entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 

liberdade de movimento e a circulação com segurança 

das pessoas. 

 



 

Entre os artigos mais “importantes” da Lei da Acessibilidade está o seu artigo 3°, que trata 

especialmente sobre as diretrizes para a implantação de meios para promover a acessibilidade, 

conforme segue o artigo na íntegra: 

“O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços 

de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

            Entretanto, ainda hoje, a maior parte das cidades brasileiras ainda não segue o que 

estabelece a lei 10.098/2000, não proporcionando às pessoas portadoras de deficiência física e 

ou mobilidade reduzida o acesso às repartições públicas e privadas, de forma que estas possam 

levar uma vida, no mínimo, que esteja próxima da normalidade. 

 

 

ATIVIDADE 

1- Escreva com suas próprias palavras o que é acessibilidade. 

 

2- Você já viu o símbolo internacional de acesso em algum lugar? Onde? Por que o símbolo 

estava nesse local? 

 

3- Em sua opinião, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm acesso fácil e seguro 

aos transportes públicos no lugar onde você vive? 

 

 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS: 
 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais - 5º ano. 
 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/lei-da-acessibilidade-

comentada/29452 Acesso em 22/07/2020. 

 

 

 
 
 
 
 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/lei-da-acessibilidade-comentada/29452
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/lei-da-acessibilidade-comentada/29452


CIÊNCIAS 
ATIVIDADE PARA O 4º DIA 

___________________________________________________________________________ 
 
Senhores pais, nessa aula os alunos aprenderão como funciona o sistema circulatório e 
quais órgãos formam esse sistema.  
Queridos alunos, hoje estudaremos o sistema circulatório do corpo humano. 

___________________________________________________________________________ 
 

  

SISTEMA CIRCULATÓRIO 

O Sistema Circulatório é formado por um conjunto de órgãos, como o coração e os vasos 
sanguíneos, responsáveis pela circulação do sangue. 

Circulação é o movimento que o sangue faz do coração para todas as partes do corpo e das 
partes do corpo para o coração. 

O coração é um órgão musculoso, que se contrai e se distende, impulsionando o sangue para 
os vasos. Ele possui quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. É o principal órgão do 

sistema circulatório. 

 m.biologianet.com 

 

 

 

 

diaadiaeducação.pr.gov.br 

 

 

Nas ilustrações acima, você vê o sistema circulatório ao longo do corpo, e ao 

lado uma representação que mostra o sangue indo do coração para os 

pulmões e do coração para o restante do corpo. 



Vemos também o sangue nas cores azul e vermelha. Essa é a forma usada 

para mostrar o sangue rico em oxigênio (em vermelho), indo do coração para 

o corpo, e o sangue pobre em oxigênio (em azul), vindo do corpo para o 

coração. 

Dessa forma, dizemos que temos a grande circulação e a pequena 

circulação, porque o coração precisa enviar o sangue para os pulmões, para 

que ele seja oxigenado e para que os pulmões retirem o gás-carbônico que é 

eliminado pela respiração, para só depois bombear o sangue para o resto do 

corpo. Pequena circulação coração-pulmão-coração. Grande circulação: 

coração-corpo-coração 

COMO FUNCIONA ESSE SISTEMA

O sangue que retorna do corpo para o coração é pobre em oxigênio e está 

cheio de gás-carbônico. Ele chega ao coração pelo lado direito, passa pelo 

átrio direito e pelo ventrículo direito, para daí ser bombeado para os 

pulmões. 

Os pulmões recebem esse sangue sem oxigênio, mas carregado de gás-

carbônico e realiza uma troca gasosa: retira o gás-carbônico e coloca o 

oxigênio no lugar. 

Depois dessa troca gasosa, o sangue agora rico em oxigênio, retorna ao 

coração pelo lado esquerdo: entra pelo átrio esquerdo e passa para o 

ventrículo esquerdo, para daí ser bombeado para o corpo todo. E quando o 

corpo utilizar o oxigênio, todo ciclo se reiniciará.

coladaweb.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AD átrio direito                            AE átrio esquerdo 

VD ventrículo direito                 VE ventrículo esquerdo 



 

 

 

ATIVIDADE 

 

 

 

1) Em qual órgão ocorre a troca gasosa de gás-carbônico por oxigênio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) Qual o principal órgão do sistema circulatório que tem a função de bombear o sangue? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) Chamamos de sangue venoso o sangue pobre em oxigênio e arterial o sangue rico em 

oxigênio. Pesquise 2 artérias e 2 veias importantes. 



 

ARTE 
ATIVIDADE PARA O 5º DIA 

____________________________________________________________________________ 
 
Crianças, em nossa rotina escolar temos a oportunidade de explorar diferentes materiais 
artísticos e utilizar a linguagem do desenho e da pintura. Desenvolvendo o gosto, o 
cuidado e o respeito pela produção artística. Então, vamos por a mão na massa? 
                                                                                                                       
____________________________________________________________________________ 

 

PINTURA ARTÍSTICA ATRAVÉS DA OBRA GIRASSÓIS DE VICENT VAN GOGH 

     Observe as obras que retratam girassóis:  

    

 

 

 

 

 

https://observador.pt/2019/07/28/130-anos-depois-porque-e-que-continuamos-fascinados-com-os-

girassois-de-van-gogh/ 

 

             Acesse o link abaixo para saber mais sobre o artista Vicent Van Gogh 

<< https://www.ebiografia.com/van_gogh/ >> 

  

 

 

Observe as obras acima e suas características, detalhes, cores, fundo...  

Agora é a sua vez de usar toda a sua criatividade pintando um girassol!  

 

https://observador.pt/2019/07/28/130-anos-depois-porque-e-que-continuamos-fascinados-com-os-girassois-de-van-gogh/
https://observador.pt/2019/07/28/130-anos-depois-porque-e-que-continuamos-fascinados-com-os-girassois-de-van-gogh/
https://www.ebiografia.com/van_gogh/


 

Siga o passo a passo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: E se por acaso não tiver os materiais solicitados no passo a passo, pode desenhar e 

colorir um lindo girassol. 

Agora responda as seguintes perguntas sobre o pintor: 

 - Que flores eram temas das pinturas de Van Gogh? 

 - Qual é o nome completo do pintor citado nessa atividade? 

 - Cite outra obra do autor que você goste ou já tenha visto. 



 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE PARA O 5º DIA 
____________________________________________________________________________ 

Crianças, experimentar/vivenciar e fluir exercícios físicos que solicitem diferentes 
capacidades físicas e as sensações provocadas pela sua prática são os nossos 
objetivos nessa atividade. Boa aula!!!! 
____________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE: YOGA 

 

Antes de iniciar a atividade faça um alongamento com a sua família! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja as figuras de movimentos de yoga abaixo e tente realizar cada movimento ficando 20 a 30 

segundos em cada posição dentro dos seus limites, o importante é saber até onde você 

consegue. Procure respirar lentamente. Puxe o ar lentamente pelo nariz e em seguida solte 

pela boca.  

                
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que terminou de fazer seus exercícios de yoga, descreva se conseguiu 
realizar todos os movimentos e como você se sentiu ao realizá-los.  
 

Faça esse registro no caderno, pois assim que as aulas retornarem iremos juntos conversar a 
respeito dessa aula. 
 
Aqui tem um link do youtube para caso queira acompanhar através do vídeo uma aula de yoga. 
É só clicar nele:  https://www.youtube.com/watch?v=jfr4T0Zimbc 
 
FONTE:  
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/yoga/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfr4T0Zimbc

