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EMEB: Anita Catarina Malfatti 

SEGMENTO: Fundamental  ANO/CICLO: 5º  Semana: 03/08 a 07/08/2020 

 

Componente Curricular: Matemática  

 
Vamos retomar alguns conceitos relacionados as frações e aprender alguns novos. 

 
ATIVIDADES  

 

1) A moeda que representa ¼ de real é... 

 

 
 Como você descobriu? 

__________________________________________________________________________ 
 

2) Lucas  recebe R$ 1. 200,00 por mês. Em agosto  ele receberá o seu salário e mais  1/3 

desse valor que corresponde a suas férias. Quantos reais Lucas receberá no mês de agosto? 

 
 
 
 

Fraçoes equivalentes 
 

     Vamos pegar a 1 representação 4/8: 
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      Note que as representações de cada uma são diferentes, mas o valor numérico resultante 

é igual. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e 

denominador pelo mesmo número. Esse número deve ser diferente de zero. 

 

Exemplo 1 

 
Para reduzir ou simplicar essa fração, dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo 

número: 

 

 

                      E 
 

 
 

  exemplo   4    : 2        2   :    2        1   
 =          =  
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              8    : 2       4   :    2         2 
 
Exemplo 2  

Ou você poderia encontrar o máximo divisor comum entre   4      que será o número  4 . 

 

                                                                                                8        
  Veja:   4  :   4           1 
                         =    
         8  :    4            2                                                                                          
 

tanto no exemplo 1 como no exemplo 2 chegamos ao resultado de  1  
 
                                                                                  2 
 
Agora vamos pensar na fração 1     e vamos achar uma fração equivalente, onde há mais 

divisões do inteiro.                        2 

                                 
 1     x  2             2   x  2             4   

                      =         =           
           2      x   2              4    x   2            8                            
                                                                      

    ou ainda podemos ir direto 
 

1     x  4              4   
                      =         
           2      x   4              8 
 
 
ATIVIDADES 
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Comparação de frações 
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https://www.google.com/search?q=compara%C3%A7%C3%A3o+de+fra%C3%A 
 
 

ATIVIDADES  
 

1) Compare as frações usando os sinais de  > (maior), < (menor) ou  =  (igual). 
 

 
 

https://www.google.com/search?q=compara%C3%A7%C3%A3o+de+fra%C3%A7oes 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=compara%C3%A7%C3%A3o+de+fra%C3%A7oes
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Introdução aos números decimais  
 

                                                      
O que são números decimais? 
 

Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim 

como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou 

seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. 

Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar 

compras em um supermercado ou abastecer um carro. Assim, é importante entender como 

funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Veja os  

 

Exemplo 1 
 
Décimos  
 

 
 
 
Fração  5 
    representação decimal       0, 5      
 
            10 
 
 
 
 
 
  Exemplo 2  
 

10/10 ou 1 inteiro  
 

 
5/10 ou 0,5 

 
 
 
 
 
 
 

Inteiro  Decimal  

Unidade  Décimos  

0  5  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 
 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 
R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lemos um inteiro e cinco décimos  

 

Exemplo 3: 

R$ 1,10 (um real e dez centavos) 

 

 

 

 

 

Então temos 1 real que seria o inteiro, e a décima parte do inteiro que seria 10 centavos. 

e 0 centésimos. 

Exemplo 4 

R$ 12, 50 (doze reais e cinquenta centavos) 

 
 
 
 
 

Exemplo 5 

       R$ 123, 55 (cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Observação : Percebam o que separa os números inteiros dos números decimais é a 
virgula. 
 
 
 
 

Inteiro  decimal 

Unidade  Décimos  

1                    5 

Inteiro                 Números decimais  

Unidade  Décimos  Centésimos Milésimos  

1                    1 0  

Inteiro                Números decimais  

Dezena  Unidade  Décimos  Centésimos Milésimos  

1       2              5 0  

Inteiro                Números decimais  

Centena  Dezena  Unidade  Décimos  Centésimos Milésimos  

1 2       3              5 5  
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ATIVIDADES  
1) Complete a tabela . 

 

Números fracionários  Números decimais  Leitura 

1/10 0,1 Um décimo 

2/10 0,2 Dois décimos 

   

   

   

   

   

   

9/10   
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Componente Curricular: Geografia 

Europa 

 Europa é um dos seis continentes do mundo, localizado a oeste da Ásia e ao norte da 

África. O continente é composto por 50 países e possui o maior bloco econômico do mundo. 

Em extensão territorial é o segundo menor. O continente é banhado, ao norte, pelo Mar Ártico; 

ao sul, pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro; a oeste, pelo Oceano Atlântico; e, a leste, pelo 

Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como o “Velho Mundo” e considerada o berço da 

cultura ocidental. 

 A Europa limita-se territorialmente com a Ásia, a leste, sendo considerada então um 

prolongamento da massa continental do continente asiático, formando, assim, 

a Eurásia (massa continental formada pela Europa e pela Ásia). 

 Os dois continentes são separados pela cordilheira chamada Montes Urais. Devido ao 

seu contorno bastante irregular, o continente europeu apresenta, além de 

várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. 

 

 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mar-mediterraneo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/oceano-atlantico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/asia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/peninsula.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-ilha.htm
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 A Europa é composta por 50 países (Reino Unido é formado por quatro nações 

constituintes) e oito dependências. São estes: 

1) Albânia (Capital: Tirana) 

2) Alemanha (Capital: Berlim) 

3) Andorra (Capital: Andorra, a Velha) 

4) Áustria (Capital: Viena) 

5) Bélgica (Capital: Bruxelas) 

6) Bielorrússia (Capital: Minsk) 

7) Bósnia e Herzegovina (Capital: Sarajevo) 

8) Bulgária (Capital: Sofia) 

9) Cazaquistão (Capital: Astana) 

10) Chipre (Capital: Nicósia) 

11) Croácia (Capital: Zagreb) 

11) Dinamarca (Capital: Copenhague) 

12) Eslováquia (Capital: Bratislava) 

13) Eslovênia (Capital: Liubliana) 

14) Espanha (Capital: Madri) 

15) Estônia (Capital: Tallinn) 

16) Finlândia (Capital: Helsinki) 

17) França (Capital: Paris) 

18) Grécia (Capital: Atenas) 

19) Hungria (Capital: Budapeste) 

20) Irlanda (Capital: Dublin) 

21) Islândia (Capital: Reykjavik) 

22) Itália (Capital: Roma) 

23) Letônia (Capital: Riga) 

24) Liechtenstein (Capital: Vaduz) 

25) Lituânia (Capital: Vilnius) 

26) Luxemburgo (Capital: Luxemburgo) 

27) Malta (Capital: Valeta) 

28) Moldávia (Capital: Chisinau) 

29) Mônaco (Capital: Mônaco) 

30) Montenegro (Capital: Podgorica) 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/albania.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/alemanha.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/andorra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/austria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/belgica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/bielorrussia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/bosniaherzegovina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/bulgaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/cazaquistao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/chipre.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/croacia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/dinamarca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/eslovaquia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/eslovenia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/espanha.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/finlandia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/franca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/grecia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/hungria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/irlanda.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/islandia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/italia-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/letonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/liechtenstein.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/lituania.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/luxemburgo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/malta.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/moldavia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/monaco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/montenegro.htm
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31) Noruega (Capital: Oslo) 

32) Países Baixos (Capital: Amsterdã) 

33) Polônia (Capital: Varsóvia) 

34) Portugal (Capital: Lisboa) 

35) Tchéquia (Capital: Praga) 

36) Macedônia do Norte (Capital: Skopje) 

37) Reino Unido — é um Estado Soberano formado por 4 países: 

Inglaterra (Capital: Londres) 

Irlanda do Norte (Capital: Belfast) 

Escócia (Capital: Edimburgo) 

País de Gales (Capital: Cardiff) 

38) Romênia (Capital: Bucareste) 

39) Rússia — país que pertence à Europa e à Ásia (Capital: Moscou) 

40) San Marino (Capital: San Marino) 

41) Sérvia (Capital: Belgrado) 

42) Suécia (Capital: Estocolmo) 

43) Suíça (Capital: Berna) 

44) Turquia — país pertencente à Europa e à Ásia (Capital: Ancara) 

45) Ucrânia (Capital: Kiev) 

46) Vaticano (Capital: Cidade do Vaticano) 

 

Mapa do continente europeu (Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/noruega.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/paises-baixos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/polonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/portugal.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/macedonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/dados-reino-unido.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/romenia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/russia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/san-marino.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/servia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/suecia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/suica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/turquia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ucrania.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/vaticano.htm
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Regiões da Europa 

 

 O continente europeu possui características bastante heterogêneas quando analisado 

todo o seu território. Para facilitar o estudo das áreas que o constituem, algumas classificações 

dividem-no em quatro regiões. Essas regiões foram estabelecidas segundo critérios de ordem 

espacial e econômica. São estas: 

 Europa Ocidental: é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como 

Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido, e também por países que possuem relação com o 

Ocidente. 

 Europa Meridional: é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo situadas na 

Península Ibérica, como Espanha, Andorra, Grécia e Itália. 

 Europa Centro-Oriental: é composta pelos países que formam a ex-União Soviética e 

tornaram-se independentes, como Bósnia, Herzegovina, Kosovo, Moldávia, Macedônia do 

Norte, entre outros. 

 Europa Setentrional: é composta por países que se situam no extremo norte do 

continente, como os Países Nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia). 

 

Economia da Europa 

 

 Ao longo de um grande período, a Europa foi considerada o centro econômico do 

mundo, principalmente devido a sua localização geográfica, estando no “centro do mundo”, ou 

seja, entre os demais continentes. Apesar de outras supereconomias, como os Estados 

Unidos (na América) e a China (na Ásia), na Europa ainda há grandes economias mundiais, 

como a Alemanha, que é a quarta do mundo; o Reino Unido, a quinta; a França, a sexta; e a 

Itália, a oitava. 

 Em relação às importações, o continente europeu importa matérias-primas, minerais e 

manufaturados de alta tecnologia. Já as exportações feitas por ele contam com automóveis, 

produtos químicos, manufaturados, entre outros. 

 A economia é impulsionada principalmente pela agropecuária, mineração e turismo. 

 A indústria está relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia nos setores 

de telecomunicações, eletrônicos, produtos farmacêuticos, siderurgia, aviões, entre outros. 

 No continente europeu existe o maior bloco econômico do mundo, a União Europeia. 

 Constituído por 28 países, esse bloco representa a livre circulação de bens e 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-regional.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/urss.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/china-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-classificacao-dos-minerais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/as-caracteristicas-agropecuaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mineracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-turismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-industrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/uniao-europeia.htm
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mercadorias entre seus países membros, que adotaram uma única moeda, o euro. A União 

Europeia é atualmente o maior mercado de exportação de bens, serviços e produtos. 

 

Aspectos geográficos 

Clima 

 

O clima predominante na Europa é o temperado (devido a sua localização geográfica), no qual 

pode ser observado variações continentais e oceânicas. 

As áreas situadas na porção setentrional do continente apresentam temperaturas mais 

rigorosas no período do inverno, ao passo que as áreas situadas ao sul apresentam 

temperaturas mais amenas ao longo do ano e amplitudes térmicas menores quando 

comparadas aos países ao norte. Há regiões de clima semiárido, mediterrâneo e polar. 

Veja também: Tipos de clima 

 

 Hidrografia 

 

 O Rio Volga é o maior rio do continente europeu em extensão, com 3688 km. 

 Devido ao grande recorte do continente, a Europa é banhada por diversos mares. No 

continente também pode ser encontrado diversos rios, como o Danúbio (nasce na Alemanha e 

deságua no Mar Negro), o Volga (Rússia) e o Rio Reno (Alemanha, França e deságua na 

Holanda). O rio Volga é o maior da Europa. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/euro-5.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-climas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rio-danubio.htm
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Vegetação 

 

 Por ser um território bastante heterogêneo, vários tipos de vegetação podem ser 

encontrados na Europa, como a Tundra, nas áreas de baixas temperaturas; a Floresta de 

Coníferas ou Taiga; a Floresta temperada, que é a vegetação predominante no continente, 

entre outros. 

 

Penínsulas 

 

         O continente europeu possui cinco importantes penínsulas: 

Escandinava 

Jutlândia 

Ibérica 

Itálica 

Balcânica 

 Entre os seis continentes do mundo, a Europa é quarto no ranking de população, com 

mais de 740 milhões de habitantes. 

 O continente é considerado o mais atrativo para migrantes vindos de todas as regiões 

do mundo, e, segundo relatório da Organização Internacional para Migrações, cerca de 70 

milhões de pessoas na Europa vieram de outros locais. 

 O país mais populoso da Europa é a Rússia, com um pouco mais de 144 milhões de 

habitantes, e o menos populoso é o Vaticano, com cerca de 800 habitantes. A Europa é o 

segundo menor continente do mundo e possui 50 países. 

 

ATIVIDADES 

Questão 1 

 

O mapa-múndi abaixo apresenta todos os continentes destacados em cores diferentes. 

Marque a alternativa que corresponde à cor da Europa no mapa. 

 

a) Verde 

b) Amarelo 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tundra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taiga.htm
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c) Preto 

d) Vermelho 

e) Azul 

 

Questão 2 

 

Analise as alternativas sobre os aspectos físicos da Europa e marque (E) para as 

alternativas erradas e (C) para as corretas. 

 

a) O território europeu está localizado, em sua maior parte, na zona climática temperada do 

norte entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. 

b) Com área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a 

maior extensão territorial entre todos os continentes. 

c) Na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 

0,44 quilômetros quadrados. 

d) O tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies, com altitudes médias 

de 340 metros. 

e) A Escandinávia é uma região geográfica da Europa, cuja localização é a porção leste desse 

território, e os países integrantes são: Rússia, Ucrânia e Romênia. 

 

 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa.htm 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa.htm
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Componente Curricular: História 

                                                   Cultura brasileira 

A cultura brasileira é rica e diversa, o que se explica pela formação geográfica e histórica 

do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção. 

       A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. 

Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de 

povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido 

à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. 

São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, 

a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o Carnaval, e as festas tradicionais locais, 

como as Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. 

 

A A   

 

A literatura de cordel é um exemplo de elemento cultural genuinamente brasileiro.  

A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que 

chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do 

candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa 

plural. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/composicao-etnica-brasileira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-diversidade-cultural-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/cavalhadas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/as-religioes-afrobrasileiras-sincretismo.htm
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                               Como a cultura brasileira nasceu? 

 O carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras Podemos 

dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam 

aos povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos 

portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as 

suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida 

simples e em contato com a natureza. 

 Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi 

introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da Companhia de 

Jesus (formadas por padres jesuítas) vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os 

índios. 

 No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os 

europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos, à força, para o Brasil, 

como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos da 

sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e 

seus instrumentos musicais. 

 No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto 

por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, quando os 

primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro.  

 Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda 

Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras 

brasileiras. 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-descobrimento-do-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-cultural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-indigena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-eram-os-jesuitas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/engenho-acucar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/instrumentos-musicais-africanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia/o-cafe-no-brasil-suas-origens.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
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 Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de 

culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo 

cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado. 

 Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, encontramos nela 

elementos que remetem à vida no campo. Já o funk carioca fala da vida nas favelas, de 

onde ele surgiu. A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao 

sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam da vida dos povos 

que se estabeleceram no Sul do país, sob influência de alemães e argentinos. 

 

Hábitos e costumes 

 Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa 

influência toma como base, principalmente, a moral judaico-cristã. O cristianismo 

constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente 

pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos 

influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos 

migratórios, como os africanos. 

 A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta 

dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de 

proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua história, o desenvolvimento 

de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o 

território. 

 Pensando em termos culinários (a culinária é um valioso elemento cultural de um 

povo), temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados 

nordestinos e do Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto vatapá e acarajé são 

pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e 

a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e 

italiana.  

  

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/favelizacao-segregacao-urbana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/catolicismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-indigena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado-caixa-dagua-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/frutas/pequi.htm
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Influência Europeia 

 

O  

 O carnaval, festival de origem pagã, e tão comemorado no Brasil, é também visto na 

tradição europeia, como é o caso do Festival de Veneza. 

 A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o 

Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e 

literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros 

povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, 

marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. 
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Influência indígena 

 

 

 

 Atualmente há encontros indígenas pelo Brasil, nos quais a nossa cultura nativa é 

promovida por meio de exposições de dança, música, vestimenta etc 

 Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso 

vocabulário palavras oriundas da família linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, 

guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito alimentar que desenvolvemos 

comendo esses frutos e da mandioca ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos 

portugueses. 
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Influência africana 

 

 

 No Brasil o Dia de Iemanjá é comemorado, em sua maior parte, por devotos do 

candomblé e da umbanda.  

 Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas expressas hoje, 

principalmente, pelo candomblé e pela umbanda, que mistura elementos do candomblé com o 

espiritismo kardecista. Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram 

aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde 

vieram. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias 

atuais. 

 

Cultura brasileira atual 

 

 Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências além daquelas raízes 

apontadas no tópico anterior. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos 

elementos da indústria cultural. Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura 

produzida nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/capoeira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/industria-cultural.htm


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 
 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 
R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 

 A break dance é um dos elementos do hip hop que compõem a cultura brasileira 

contemporânea. 

 Hoje, podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura 

brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, 

podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a 

periferia, sendo muitas vezes confundidos com os elementos da indústria cultural ou 

incorporado por eles. 

 Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se como fatores 

que ainda influenciam a cultura brasileira atual, como o carnaval, que movimenta grande parte 

da população brasileira entre nos meses de fevereiro e março de cada ano. 

 Exemplos 

Cultura popular 

Cultura sertaneja 

Cultura do Centro-Oeste 

Cultura sulista 

Cultura nordestina 

Cultura nortista 

Folclore brasileiro 

Samba 

Literatura de cordel 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-centrooeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-samba-questao-trabalho.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/literatura-cordel.htm
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Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-brasileira.htm 

 

 

ATIVIDADE: 

1) O que você entende por cultura? 

2) Quais são os elementos da nossa cultura? 

3) Cite algumas palavras que usamos que vieram da língua tupi-guarani 

4) A literatura de cordel fala de que região do Brasil? 

5) O que você entende por sincretismo religioso? 

6) Quais foram as práticas religiosas trazidas pelos Africanos? 

7) A comida paulista é influenciada pela comida de qual povo? 

8) Faça uma pequena pesquisa sobre comidas que comemos que vieram dos indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-brasileira.htm
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Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Vamos iniciar a atividade lendo um texto sobre brinquedos e brincadeiras de crianças, em 

seguida vamos responder as questões sobre o texto, na seqüência vamos retomar o que é 

sílaba tônica com alguns exemplos, segue abaixo alguns links com vídeo e um site para maior 

conhecimento! Bons estudos! 

https://www.youtube.com/watch?v=7a0SfwInzes 

https://www.todamateria.com.br/silaba-tonica-e-atona/ 

Brincar é participar 

    Hoje em dia a televisão anuncia, com insistência, brinquedos incríveis: sofisticados, 

coloridos, auto-suficientes, barulhentos e caros. Uma tentação para qualquer criança. 

    Mas, com a mesma intensidade com que atraem a criança, são deixados de lado após 

serem manipulados, no máximo, durante uma semana. É que a maioria deles dispensa a 

colaboração da criança. Esta precisa apenas apertar um botão e ver a máquina maravilhosa 

funcionar por si mesma. Está tudo previsto e certo, como um programa de televisão. Só tem 

um defeito: cansa. 

    Por outro lado, quem nos explica a magia dos velhos brinquedos e brincadeiras que 

sobreviveram aos nossos bisavós, avós, pais e chegam a nós ainda fascinantes? 

    Que fada ou duende inventou o pião, a pipa, as bolas de gude, o jogo da amarelinha, o 

cabo-de-guerra, o mata-soltado, o bilboquê, os cubos de montar e inventar, o barro para 

modelar coisas e sujar crianças, a brincadeira de roda, o esconde-esconde? 

    Quem descobriu essas brincadeiras que nunca enjoam? Foi a televisão? Foram os 

engenheiros das fábricas de brinquedos? Não. Foram as próprias crianças através dos 

séculos. Uma herança que deve ser transmitida às crianças futuras. Afinal, brincar sempre é 

preciso… 

Maria Helena Correa 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7a0SfwInzes
https://www.todamateria.com.br/silaba-tonica-e-atona/
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Interpretação de texto 

1) Qual o título do texto? 

  

2) O que a televisão anuncia hoje em dia? 

 

3) Por que esses brinquedos são deixados de lado no máximo após uma semana? 

 

4) Quais são algumas das brincadeiras mais antigas apontadas no texto? 

 

5) Qual a sua brincadeira preferida? 

 

6) O texto cita alguma brincadeira antiga que você não conhece? Se sim, pesquise sobre 

a mesma e explique-a.  

 

Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas 

 

A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há 

apenas uma sílaba tônica. 

 

De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em: 

 Oxítonas - palavras cuja última sílaba é tônica. Exemplos: me-trô, su-flê, su-por. 

 Paroxítonas - palavras cuja penúltima sílaba é tônica. Exemplos: ca-rá-ter, ca-

va-lei-ro, pa-pa-gai-o. 

 Proparoxítonas - palavras cuja antepenúltima sílaba é tônica. Exemplos: es-tá-

di-o, sí-la-ba, sub-sí-di-o. 

 

  

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/palavras-oxitonas/
https://www.todamateria.com.br/palavras-paroxitonas/
https://www.todamateria.com.br/palavras-proparoxitonas/
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Texto para à questão 01 

 

      Dona Maria 

 

    Me desculpe vir aqui desse jeito 

    Me perdoe o traje de maloqueiro 

    De camisa larga e boné pra trás 

    Bem na hora da novela que a senhora gosta mais 

    Faz três dias que eu não durmo direito 

    Sua filha me deixou desse jeito 

    E o que ela mais fala é que a senhora é brava 

    Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa [… ] 

 

                             https://www.letras.mus.br 

  

Questões 

  

1. Analise o trecho da canção “Dona Maria” do cantor Thiago Brava com (part. Jorge) e  faça um 

círculo ao redor da sílaba tônica das palavras abaixo: 

DESCULPE AQUI DESSE 

TRAJE PERDOE JEITO 

MALOQUEIRO BONÉ HORA 

CAMISA LARGA NOVELA 

DIREITO FILHA SENHORA 
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Texto para à questão 02 

Apelido Carinhoso 

  

    Amor, não é segredo entre a gente 

    Que o meu término é recente 

    E você tá arrumando o que ela revirou 

    E esse sentimento pendente 

    Que insiste em bagunçar a minha mente 

    Vai passar um dia, mas ainda não passou [… ] 

https://www.letras.mus.br 

 

2. Após analisar o trecho da canção “Apelido Carinhoso” do cantor Gusttavo Lima 

classifique as palavras abaixo quanto à sílaba tônica em oxítona, paroxítona ou 

proparoxítona. 

amor 

segredo 

término 

recente 

arrumando 

revirou 

bagunçar 

mente 

minha 

insiste 

  

 

Texto para à questão 3 

 

Impressionando os Anjos 

Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo 

Dia duro no trabalho que acabou comigo 

Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir 

A saudade de você é visita frequente 
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Que nem a sua tia chata que irritava a gente 

Ah, saudade da gente 

Tirando isso, do resto até que eu estou dando conta 

A Julinha tá banguela e o Pedro só apronta 

O que faltava do carro eu já quitei a conta [… ] 

https://www.letras.mus.br 

  

3. Analise o trecho da canção “Impressionando os anjos” do intérprete Gustavo Mioto, 

em seguida, pinte a sílaba tônica das palavras abaixo. 

 

IMPRESSIONANDO GENTE DANDO CONTA 

ANJOS VISITA FREQUENTE TIRANDO 

DURO SAUDADE CHATA ISSO 

TRABALHO HOJE COMIGO IRRITAVA 

ACABOU AQUI BANGUELA JULINHA 

PRONTO VOCÊ TIA CIMA 

RESTO PEDRO APRONTA FALTAVA 
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Componente Curricular: Ciências 

Anvisa divulga lista dos alimentos mais contaminados por agrotóxicos 
15/08/2018 

 

De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), um terço dos 
vegetais mais consumidos do Brasil apresentam nível de agrotóxicos acima do aceitável. 

A pesquisa revelou que a batata é o alimento que tem menos percentual de agrotóxicos. 
Os outros 17 alimentos analisados tiveram amostragens inadequadas para o consumo. 
Ranking de quantidade de amostras contaminadas por agrotóxicos 

1. Pimentão: 91,8% 

2. Morango: 63,4% 

3. Pepino: 57,4% 

4. Alface: 54,2% 

5. Cenoura: 49,6% 

6. Abacaxi: 32,8% 

7. Beterraba: 32,6% 

8. Couve: 31,9% 

9. Mamão: 30,4% 

10. Tomate: 16,3% 

11. Laranja: 12,2% 

12. Maçã: 8,9% 

13. Arroz: 7,4% 

14. Feijão: 6,5% 

15. Repolho: 6,3% 

16. Manga: 4% 

17. Cebola: 3,1% 

18. Batata: 0% 
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Quais os riscos de se ingerir agrotóxicos? 
Segundo a Anvisa, o consumo prolongado e em quantidades acima dos limites pode 

acarretar diversos danos à saúde. Quando há uma exposição menor, sintomas como dores de 
cabeça, alergia e coceiras são bem comuns. Já a alta exposição aos venenos pode causar 
distúrbios do sistema nervoso central ou até mesmo câncer. 
Como reduzir os agrotóxicos no dia a dia 

 Lave os alimentos mais de uma vez: utilize água corrente e uma escovinha para higienizar a 

casca; 

 Descarte as primeiras folhas: as folhas que ficam do lado de fora do maço possuem maior 

carga de veneno; 

 Cuidado com vegetais muito perfeitos: desconfie dos alimentos muito perfeitos e grandes, 

as substâncias químicas tornam frutas e legumes mais resistentes e maiores; 

 Prefira alimentos da época: compre apenas alimentos da safra, os que estão fora de época 

tendem a receber mais agrotóxicos na lavoura para progredirem; 

 Deixe de molho: antes de consumir, deixa-os de molho por meia hora em uma solução de 

uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para um litro de água. 
https://heja.org.br/noticias/anvisa-divulga-lista-dos-alimentos-mais-contaminados-por-agrotoxicos/ 

Responda: 

1. Para que servem os agrotóxicos? 

2. Quais os riscos para a população consumir alimentos com agrotóxicos? 

3. Você toma os devidos cuidados com os alimentos? Quais? 

4. Cite dois alimentos com muito agrotóxicos e dois com menos. 

5. Qual seria uma outra alternativa para fugir dos agrotóxicos? 

POR QUE ORGÂNICOS? 

MOTIVO #10: CERTIFICAÇÃO É GARANTIA! 

 O selo de certificação dá confiabilidade à um produto orgânico: é a garantia de que ele 

foi produzido conforme os padrões de manejo e qualidade mundialmente exigidos para os 

orgânicos. Ele só é concedido para processos de produção que não utilizem quaisquer 

defensivos químicos, fertilizantes minerais industrializados ou organismos geneticamente 

modificados (OGMs). 

 Além disso, tais processos devem promover o equilíbrio ecológico nos campos de 

cultivo, e a empresa deve exercer impacto social e econômico positivos sobre a comunidade 

em que atua. A Usina São Francisco foi a primeira no Brasil a receber uma certificação 

internacional, em 1997. 

https://heja.org.br/noticias/anvisa-divulga-lista-dos-alimentos-mais-contaminados-por-agrotoxicos/
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 A certificação de uma produção vegetal, animal ou industrial indica que foram realizados 

os seguintes trabalhos: 

01. Visitas periódicas de um inspetor no local de produção; 

02. Avaliação do relatório de inspeção por um conselho formado por agricultores, 

processadores, acadêmicos, técnicos e representantes de consumidores; 

03. Análise residual para verificar o nível de pureza do produto; 

04. Aprovação da unidade de produção, segundo padrões de qualidade orgânica. 

 

MOTIVO #9: REDUZ O RISCO DE EROSÃO DO SOLO 

A erosão do solo é um processo natural, responsável pela alteração do relevo terrestre desde a 

sua formação. Todavia, as ações do homem estão acelerando este processo de forma nociva, 

através da ocupação incorreta do solo, ao expô-lo indevidamente às intempéries e a agentes 

químicos que contribuem para sua desestruturação. 

Na produção orgânica, a integração de técnicas diversas como a permanente cobertura do solo 

com canaviais e suas palhas ou com as culturas em rotação, a fertilização com compostos 

orgânicos a preservação de sua vida promovida pela eliminação do uso de agrotóxicos e o 

extremo cuidado para evitar a sua compactação, ao mesmo tempo em que reconstituem e até 

melhoram sua fertilidade natural, tornam-no extremamente resistente à erosão. 

 

MOTIVO #8: AJUDA PEQUENOS AGRICULTORES 

Grande parte dos produtos orgânicos é originada de pequenos núcleos familiares que têm na 

terra sua única forma de sustento. Ao manter o solo fértil e saudável, o cultivo orgânico dá ao 

homem o que plantar, revitalizando as propriedades rurais. 

Além disso, a Usina São Francisco, detentora da marca Native, possui a certificação Fair Trade 

e segue as práticas de comércio justo, promovendo o desenvolvimento socioambiental das 

comunidades da região. 

 

MOTIVO #7: QUALIDADE DA ÁGUA 

Os insumos químicos e agrotóxicos utilizados na agricultura convencional vão além de eliminar 

as pragas existentes nas plantações. Eles se infiltram no solo onde são depositados, 

alcançando os lençóis freáticos e poluindo os rios e lagos. 

Com a produção orgânica, que garante a ausência de qualquer insumo químico, a boa 

qualidade da água está garantida! 
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MOTIVO #6: RESTAURA A BIODIVERSIDADE 

A agricultura orgânica, isenta da utilização insumos químicos e agrotóxicos, respeita o 

equilíbrio da natureza, do solo e dos animais. Com a prática da produção orgânica da cana-de-

açúcar, a Native já criou condições de vida para 340 espécies diferentes de mamíferos, aves, 

répteis e anfíbios. 

Para nós, uma agricultura sustentável é aquela que gera biodiversidade ao resgatar o equilíbrio 

ecológico das fazendas, exercendo impacto social e econômico positivo sobre a comunidade. 

Esse é o jeito Native de ser uma empresa amiga da Biodiversidade. 

Nas nossas embalagens de açúcar orgânico você encontra alguns dos animais da fauna 

brasileira presentes em nossas fazendas certificadas, como a suçuarana (onça parda), o falcão 

de coleira e o beija-flor preto. 

 

MOTIVO #5: PROTEGE FUTURAS GERAÇÕES 

Vamos parar um pouco para pensar na cadeia de produção dos alimentos orgânicos. Para 

cultivar um produto orgânico, os solos devem ser devidamente preparados para isso, 

utilizando-se, por exemplo, da rotação de culturas e fertilização com compostos orgânicos. 

Estes solos são ricos e balanceados com adubos naturais e longe (muito longe!) de insumos 

químicos, não correndo o risco de contaminar o ar, o solo, a água, os animais ou as pessoas. 

Além disso, a permanente cobertura do solo com canaviais e suas palhas ou com as culturas 

em rotação reduz a perda de água por evaporação, além de elevar as capacidades de 

retenção e de infiltração de água no solo pelo acúmulo de matéria orgânica e pela 

reconstituição de sua bioestrutura, ou seja, porções equilibradas de terra, água, ar, matéria 

orgânica e vida no solo, garantindo a qualidade da água ao mesmo tempo em que evita sua 

contaminação. 

 

MOTIVO #4: LIVRE DE OGM (GMO FREE) 

Você sabe o que é OGM? São Organismos Geneticamente Modificados, ou seja, toda entidade 

biológica cujo material genético foi alterado de uma maneira que não ocorreria naturalmente. É 

daí que vem a definição de transgênicos: organismos que foram modificados para serem mais 

resistentes à pragas, agrotóxicos e mudanças climáticas, gerando perda de biodiversidade, 

empobrecimento dos solos, estimulando o aparecimento de superpragas, sem contar as 

diversas consequências à saúde humana. 
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E como você, consumidor, pode ter certeza que nossos produtos são livres de OGM? É fácil: a 

certificação orgânica faz isso por você. Todos os nossos produtos são auditados e certificados 

pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica (SisOrg) e possuem um selo 

estampado nas embalagens, o qual comprova que aquele produto segue todas as diretrizes da 

produção orgânica. Fonte: Ministério da Agricultura e http://www.onlyorganic.org/ 

 

MOTIVO #3: MAIS NUTRIENTES 

Estudos divulgados recentemente descobriram que frutas, vegetais e grãos cultivados 

organicamente têm uma maior concentração de antioxidantes. E o que isso significa para você, 

consumidor? Significa que, além de não conter resíduos de insumos químicos, os produtos 

orgânicos são mais nutritivos! Ótimo, não é?  

 

MOTIVO #2: MAIS SABOR 

Vamos falar de coisa boa, vamos falar de sabor! Todo mundo adora uma comida gostosa com 

gosto de comida de verdade, e não aquele gosto artificial, não é mesmo? Pois fiquem sabendo 

que os produtos cultivados organicamente são sempre mais saborosos! O sabor e o aroma dos 

alimentos ficam mais intensos devido ao fato de que, durante a produção, eles não entraram 

em contato com agrotóxicos ou produtos químicos que tendem a alterar essas características 

do produto. 

 

MOTIVO #1: MAIS SAÚDE 

O motivo nº 01 é a redução nos problemas de saúde causados pela ingestão de substâncias 

químicas tóxicas. Hoje em dia estão cada vez mais evidentes os males à saúde causados pelo 

contato com agrotóxicos, tanto para o trabalhador lá no campo quanto para quem consome o 

alimento cultivado com insumos químicos. Com os produtos certificados orgânicos você pode 

ficar tranquilo: são todos livres de substâncias químicas tóxicas. 

Agora responda: 

1. Por que podemos afirmar que os alimentos orgânicos são mais saudáveis? 

2. Por que o alimento orgânico concentra mais nutrientes? 

3. Quais os riscos do OGM? 

4. Qual o efeito da plantação orgânica para a natureza? 

5. É importante fortalecer o trabalho do pequeno produtor? Explique. 

6. Sua família procura se alimentar com alimentos orgânicos? Justifique. 
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Componente Curricular: Arte 

Você conhece a cantora Adriana Partimpim?  
 

No ano de 2004 a cantora, Adriana Calcanhoto, lançou um álbum de músicas para as 
crianças, se autodenominado como Adriana Partimpim. Além de ter músicas muito legais, a 
capa do álbum é muito divertida e tem a cantora com olhos desenhados de papel! 

 
Vamos continuar trabalhando as expressões dos personagens?  Dessa vez vamos focar 

na expressividade dos olhos! 
 

Que tal a gente inventar olhos desenhados e virar um personagem divertido?  
Podemos fazer os olhos pequenos ou grandes, de óculos ou com maquiagem, olhos de raiva 
ou olhos de carinho, olhos coloridos ou olhos de bicho… Invente! Seja criativo.  Nas imagens 
abaixo a artista/ ilustradora, Cria Lima, fez várias imagens que ficaram muito engraçadas!  
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Ah, eu vou deixar uma música da Adriana Partimpim para vocês ouvirem enquanto fazem a 
atividade, é muito legal!  https://youtu.be/iojYDSjKK00ai  
 

 MATERIAL: folha de papel, material para desenhar e pintar, tesoura. 

 Roteiro: Você vai cortar o papel em um formato que cubra os seus olhos, como uma 

máscara. Na sequência você pode criar os olhos que quiser, considerando a 

expressividade do olhar, isso é muito importante!  

Para essa atividade faça em uma folha. Não se esqueça de colocar atrás da imagem o 
nome, série e data. Você pode também mandar a foto pelo facebook da escola Anita Malfatti ( 
www.facebook.com/emebanitamalfatti). Segue o tutorial abaixo: 
 

 Primeiro tire a foto de um celular, depois vai à galeria de fotos ; 

 Encontre a foto e clique nela, ela ficará grande a aparecerá vários ícones 

abaixo,  

 Clique no ícone de compartilhar , após procure o app , 

Clique no aplicativo Messenger, irá abrir uma janela com as opções de onde 

enviar a foto, procure a imagem EMEB Anita Malfatti e após clique em enviar.  

 

 Observação: Guardem suas atividades de Arte em uma pasta ou sacola para 

entregar na volta as aulas presenciais na escola, combinado?  

   Boa aula!  

Professora de Arte! 

 

 

Componente Curricular: Educação Física        PROFº ALAN  

Abordar e vivenciar os jogos e brincadeiras populares e tradicionais é uma forma de 
manter viva a nossa cultura. 
17º Aula: Fazer a leitura do pequeno texto sobre jogos populares e tradicionais, pintar 
as imagens e colocar os nomes dos jogos/brincadeiras. 

 

 

BRICADEIRAS E JOGOS POPULARES E TRADICIONAIS 
 

Jogos Populares   
   Quando localizamos um jogo que está muito enraizado numa determinada região e os 
habitantes do lugar os praticam habitualmente, quer seja no conjunto (diferentes idades e 
gêneros) ou em setores específicos da população (por exemplo, crianças e idosos), podemos 

https://youtu.be/iojYDSjKK00ai
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denominar esse jogo de popular. Neste caso, popular tem o sentido de pertencente ao povo, às 
pessoas do lugar, que – com suas características, crenças e estilos de vida locais – o têm 
incorporado a seu cotidiano (LAVEGA BURGUÉS, 2000, p. 31).  
 
 Jogos Tradicionais   

 Aqueles jogos que são praticados desde sempre, que as pessoas mais velhas 
recordam desde o tempo de infância. São práticas que têm se mantido ao longo dos anos e, 
portanto, têm sido transmitidas entre as distintas gerações. Os jogos tradicionais fazem parte 
de um processo de transmissão cultural que tem continuidade ao longo de um determinado 
período histórico. Ainda que não sejam mais praticados hoje em dia e tenham se perdido no 
tempo (LAVEGA BURGUÉS, 2000, p. 31 

 
 
Atividade: Pinte as imagens e coloque os nomes dos jogos e brincadeiras abaixo; 
 
 

 
 
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/09/brincadeiras-de-criancas-dia-das.html 
 
 

 
 

Até a próxima aula! 
 
 

 

 

 

https://misturadealegria.blogspot.com/2015/09/brincadeiras-de-criancas-dia-das.html

