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OLÁ, QUERIDO ALUNO, QUERIDA ALUNA! 

         ESTAMOS COM MUITAS NOVIDADES! A PARTIR DESSA SEMANA, 

TEMOS UM GRUPO DO WHATSAPP PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO ANO. 

CASO VOCÊ AINDA NÃO ESTEJA NO GRUPO, ENTRE NELE CLICANDO NO 

LINK ABAIXO: 

https://chat.whatsapp.com/GVbPwqmlDO5I3dC2DPBabz  

     É IMPORTANTE QUE TODOS OS ALUNOS ESTEJAM NO GRUPO, PORQUE OS 

PROFESSORES ENTRARÃO LÁ PARA AJUDAR NAS DÚVIDAS SOBRE AS ATIVIDADES.  

SE VOCÊ POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUIR ENTRAR NO GRUPO, PEÇA AJUDA POR 

RECADO NO TELEFONE (11) 95791-4481 

 

Não esqueçam de entrar no formulário clicando no link abaixo da atividade de 

Geografia, dessa maneira poderá corrigir algumas questões como na semana anterior, 

suas respostas podem ser acompanhadas pelos seus professores.

 

Durante essa semana vamos realizar as atividades de leitura e interpretação e produção 

de texto diretamente no material “Construindo aprendizagens” Para isso você deverá ler com 

atenção o texto das páginas 6 e 7, responder as questões das páginas 7 e 8 e discutir o assunto 

com a sua família. Depois faça a atividade de relato da notícia pedida na página 8 com bastante 

capricho. Abaixo ainda tem uma atividade sobre verbos e mais uma curiosidade sobre a escrita 

correta das palavras. Tenha uma boa atividade! Saudades de todos! 

 

https://chat.whatsapp.com/GVbPwqmlDO5I3dC2DPBabz
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ATIVIDADE 1 

 LEIA O TEXTO ABAIXO E ANOTE EM SEU CADERNO APENAS OS 

VERBOS: 

O pijama de Thiago 
 
    Thiago deu uma beijoca em Amanda e disse: 

    – Meu pijama se sujou de suco de caju. 

    Amanda lavou o pijama, e ele ficou limpo de novo. 

    Thiago disse: 

    – Amanda, meu pijama ficou novinho! Não vou deixá-lo sujar mais. 

    – Está bem, Thiago – respondeu Amanda fazendo careta. 
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SONS DO X 

Vamos pensar no poder da letra X, que usamos para quatro diferentes sons (fonemas), e 

em cinco casos diferentes de grafia. São eles: CH (XIS), de S e SS (som de esse), de CS (que 

+ esse) e de Z. Muito exibido, o X também aparece só para marcar posição, sem indicar som 

algum, como veremos. 

Fora dos textos, o X conseguiu também tornar-se a letra mais famosa da matemática, “o x 

do problema” da fórmula de Bhaskara e não apenas nela. 

Finalmente, acrescente X e tudo fica “extra”, como X-Men, Arquivo X, Triplo XXX, X-

burguer (x no lugar de cheese, é claro) ou mesmo Geração X (a que nasceu até os anos 70 e 80). 

 

 
ATIVIDADE 2 
OBSERVE OS EXEMPLOS ABAIXO E ACRESCENTE MAIS PALAVRAS QUE 

SÃO ESCRITAS COM X E TEM O MESMO SOM: 

X com som de CS. (que + esse) 

Anexo, complexo, reflexo e convexo, fluxo, flexão, reflexão, conexo e conexão, léxico, 

óxido, oxigênio, tóxico, toxina, axila, _____________________________ 

X com som de S simples (antes de consoante) 

Explorar, texto e textual, extrair, extinção, experiência, expectativa, extremo, extremidade, 

externo, _____________________________________________ 

X com som de SS (antes de vogal) 

Auxiliar, próximo e proximidade, máximo, ______________________________ 

X sem valor fonético na leitura 

Exceto, excitante, excesso, exceção, excelente,_________________________ 

X com o clássico som de xis (ch) 
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Lixo, xisto, xadrez e xeque-mate, xilindró, xiita, xícara, abaixo, 

xingar,__________________________________________________________ 

X com som de z (zê) 

Exame, executar, exemplo, êxito, exibição, exagero, ______________________ 

 

OBJETIVO: ler e interpretar as informações representadas dentro de um gráfico de linhas. 

Preocupados com o aumento de pessoas que procuram os hospitais, por causa do 

COVID-19, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul resolveu fazer um levantamento 

das outras doenças respiratórias que atingiram as pessoas em 2019, e quantas procuraram 

os hospitais em busca de tratamento. 

 

 
ATIVIDADE 3   
  Observando atentamente o gráfico, responda: 

A) Quantas pessoas foram ao hospital no mês de abril? 

(     ) 12.000 pessoas    (     )  6.00 pessoas   (     ) 10.000 pessoas 
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B) Qual mês do ano teve menos procura nos hospitais? 

(     ) janeiro    (     ) fevereiro     (     ) março 

 

C) Qual mês do ano apresentou a maior procura? 

(     )  novembro   (     ) setembro    (     ) abril 

D) Somando os meses de março e abril, no total, quantas pessoas procuraram o 

hospital? 

(     ) 20.000 pessoas    (     )  18.000 pessoas  (     ) 30.000 pessoas

 

AGORA CHEGOU A HORA DE DESFAZER O MISTÉRIO DA SEMANA PASSADA: 

Se você seguiu a dica da professora, de colocar um aniversário pra cada um, sempre 

juntos, sempre somando +1, você descobriu que agora  

O filho tem 23 anos e 

o pai 46 (dobro de 23). 

Ah, não me diga que 

foi difícil? Você é fera! 

                                                     
 

 
 PRÓXIMO DESAFIO: 

 
 
 
 

 

 

            

 

Lembra sempre daquela dica preciosa:  se você não conseguir, DESENHA!! 

RESPOSTA SEMANA QUE VEM, TCHAU!! 
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Objetivos: Compreender a importância dos 5 R’s para o meio ambiente. 

CONSUMO CONSCIENTE 

ATIVIDADE 4 
Responda as questões de acordo com o texto 03: Consumo consciente, da parte de 

Ciências naturais, páginas 38 e 39, da apostila: Construindo Aprendizagens: 

a) Quais as 5 palavras que representam os 5 R’s? 

b) O que quer dizer reutilizar? 

c) Quais materiais podem ser reciclados? 

 

Alunos (as) queridos (as), essa semana continuaremos com as atividades do caderno 

impresso “Construindo Aprendizagens”. 

Vocês leram o texto “Pandemias na História” na página 24 e 25 e souberam um pouco 

sobre o conceito de Pandemia e conheceram algumas pandemias importantes que ocorreram no 

nosso mundo. 

Agora vamos saber um pouco mais sobre o Coronavírus, sua forma de prevenção, os 

cuidados, etc. 

Objetivo: Conhecer um pouco mais sobre o Coronavírus, sua forma de transmissão, 

prevenção, etc. 
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ATIVIDADE 5 

 

 

 ATIVIDADE 6 
Leia o texto e responda as perguntas no caderno. 
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FONTE: CORUJAPEDAGOGICA.COM 

 

OS POVOS NO BRASIL – MISCIGENAÇÃO 

Esta semana realizaremos a atividade 4. Antes de responder leia o conteúdo da 

página 31: O povo brasileiro e o texto abaixo. Se tiver alguma dúvida releia e destaque os 

trechos do texto e respondam da forma que entenderem. 

Não existe na atualidade nenhum grupo humano racialmente puro. As populações 

contemporâneas são o resultado de um prolongado processo de miscigenação, cuja intensidade 

variou ao longo do tempo. 

 

O QUE É MISCIGENAÇÃO? 

Miscigenação é o cruzamento de raças 

humanas diferentes. Desse processo, também  

chamado mestiçagem ou caldeamento, pode-se dizer que 

caracteriza a evolução do homem. Mestiço é o indivíduo nascido 

de pais de raças diferentes (apresentam constituições genéticas 

diferentes). 

Popularmente, considera-se miscigenação a união 

entre brancos e negros, brancos e amarelos, e entre amarelos e 

negros, ou seja, os grandes grupos de cor em que se divide a 

espécie humana e que, na concepção popular, são tidos 

como “raças”. Brancos, negros e amarelos, no entanto, não constituem raças no sentido 

biológico, mas grupos humanos de significado sociológico que o senso comum identifica por um 

traço peculiar – no caso, a cor da pele. 

 

https://www.coladaweb.com/geografia/racas-humanas
https://www.coladaweb.com/geografia/racas-humanas
https://www.coladaweb.com/sociologia/senso-comum
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POVOS NO BRASIL 

As três raças básicas formadoras da população brasileira são 

o negro, o europeu e o índio, em graus muito variáveis de 

mestiçagem e pureza. É difícil afirmar até que ponto cada elemento 

étnico era ou não previamente mestiçado. 

 

A miscigenação no Brasil deu origem a três tipos 

fundamentais de mestiço:  

 Caboclo = branco + índio 

 Mulato = negro + branco 

 Cafuzo = índio + negro  

 

ATIVIDADE 7- Responda as perguntas abaixo: 

a) O que é miscigenação? 

 

b) O Brasil é conhecido por ser um país miscigenado. São colocados como os principais 

elementos formadores da nação brasileira: 

(   )  Portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. 

(    ) Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. 

(    ) Os nativos brasileiros – os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui foi 

escravizado. 

c) Faça uma pesquisa com seus pais/avós sobre a influência de outros povos na origem da sua 
família. 
 
d) Descreva quais contribuições de outros povos fazem parte da cultura da sua família no dia-a-
dia. Veja os exemplos abaixo descrita na atividade da apostila  
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Referências 

https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/os-povos-no-brasil-miscigenacao 

 Fonte: apostila- construindo aprendizagens 
https://jozeddonato.webnode.com.br/news/brasil-da-miscigena%C3%A7%C3%A3o-/ 

ATENÇÃO!!! 
Que tal poder corrigir e já saber se acertou ou errou algumas das questões que você 

respondeu no caderno? Então agora pegue o seu caderno e clique no link abaixo para 

responder algumas das atividades dessa semana no formulário que criamos, quando 

terminar você poderá saber as que acertou e corrigir as que errou. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNK_43oHaLzmcETiLQBTDEH-n3N1a-

yLZdu_O93lJN_ZtliQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

Objetivo da Proposta: 

 Desenvolver pensamento estratégico de acordo com a problemática imposta; 

 Aprimorar a coordenação motora fina (pequenos grupos musculares); 

 Promover vivências descontraídas entre educando e seus familiares; 

 Desenvolver atividade lúdica utilizando materiais de fácil acesso; 

 Promover gasto calórico em meio as adversidades provocadas pela 

pandemia. 

• Cultura africana: capoeira, acarajé, brincadeiras etc. 

• Cultura indígena: rede de descanso, lendas, músicas etc. 

• Cultura portuguesa: língua portuguesa, festa junina, 

arquitetura etc. 

• Cultura italiana: massas (pizza, macarrão), arte etc. 

https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/os-povos-no-brasil-miscigenacao
https://jozeddonato.webnode.com.br/news/brasil-da-miscigena%C3%A7%C3%A3o-/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNK_43oHaLzmcETiLQBTDEH-n3N1a-yLZdu_O93lJN_ZtliQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNK_43oHaLzmcETiLQBTDEH-n3N1a-yLZdu_O93lJN_ZtliQ/viewform?usp=sf_link
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QUEIMADA COM TAMPINHAS 

 

Este jogo é muito conhecido por nós! Já o realizamos na escola e até mesmo nos 

aprofundamos sobre ele no início de nossas aulas à distância. Trata-se do jogo de Queimada! 

Vamos recordar um pouquinho sobre ele? 

O jogo de Queimada é muito conhecido em nosso país. Como o Brasil é muito grande, as 

regras ao longo dele sofrem variações, mas a base do jogo se mantém. Trata-se de duas equipes 

que tentam acertar os oponentes com uma bola, portanto cada time deve tentar “queimar” o maior 

número de adversários e ao mesmo tempo evitar serem “queimados”. 

O jogo se passa em um terreno no formato retangular dividido ao meio (cada equipe se 

posiciona em uma metade do campo).  

O número de jogadores é bastante flexível e varia principalmente de acordo com o 

tamanho do campo. 

O jogo de Queimada também recebe outros nomes como: Barra Bola, Carimba, Baleado, 

Caçador, etc. 

 

ATIVIDADE 8 : Leia atentamente às explicações, pois nesta aula aprenderemos 

a jogar a Queimada de uma forma diferente. Este jogo se chama “Queimada com 

Tampinhas”. 

 

 Participantes: será necessário 2 ou mais jogadores; 

 Materiais Necessários:  
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- Aproximadamente 14 tampinhas de refrigerantes, sendo 7 de cada cor (nada impede que 

realize com menos ou mais tampinhas, o importante é que cada time possua a mesma 

quantidade); 

- Uma fita adesiva ou giz. 

 

  Espaço do jogo: Qualquer superfície lisa que possa ser demarcada com fita adesiva 

ou riscada com giz conforme modelo abaixo. Você pode fazer do tamanho que achar melhor de 

acordo com o espaço que tenha disponível em sua casa. 

: 

 Como jogar:  

- Cada jogador irá distribuir em seu campo seus jogadores (tampinhas) da maneira que 

achar melhor. A seguir, um exemplo de posicionamento: 

 

- Os adversários sortearão quem iniciará a partida. O jogador que iniciar escolherá 

qualquer tampinha de seu time para dar um “peteleco” na posição em que ela se encontra e 

tentar fazer com que toque alguma das peças adversárias. Se conseguir isto, o jogador 

adversário tem de retirar a peça atingida do jogo e o jogador que acertou o adversário retornará 
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sua peça para a mesma posição em que ela se encontrava. Caso o jogador que der o peteleco 

não acerte a tampinha adversária, sua peça deverá retornar a posição em que estava antes da 

jogada e assim passará a vez ao seu adversário. 

 

Ganhará o jogo aquele que conseguir acertar primeiro todas as peças do adversário! 

 

ATIVIDADE 9:  A cada partida disputada o jogador que perder terá de realizar a 

sequência de exercícios abaixo. Nada impede que o vencedor seja um bom amigo 

e realize também! 

Abdominal: Deitado sobre colchonete ou cobertor dobrado. Pés apoiados no solo. Deverá 

retirar do solo somente a parte superior da coluna como na imagem. Realizará 20 movimentos. 

 

 

Prancha: Se manterá na posição de prancha por aproximadamente 20 segundos. O 

contato com o solo acontece somente com as pontas dos pés e com os antebraços. 
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Agachamento Estático: Se manterá nesta posição por aproximadamente 15 segundos. 

 

 
ATIVIDADE 10 - Registrar em seu caderno como foi a experiência de ter jogado 

a “Queimada com Tampinhas”, relatando quem jogou com você, quem venceu 

maior número de partidas e qualquer outro comentário que queira descrever.  

Fontes: 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-
queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20estado%20da
%20Bahia. 

http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-como-e-o-que-fazer 

https://escolaeducacao.com.br/curso-gratuito-de-exercicios-fisicos-em-casa/ 

https://archtrends.com/blog/exercicios-fisicos-em-casa/ 
Instagram:    @edf.prof.marcos 
 Imagem:https://www.faccat.com.br/arquivo/graduacao/image7png150670895859ce8ddedf679.PNG 
 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-como-e-o-que-fazer
https://escolaeducacao.com.br/curso-gratuito-de-exercicios-fisicos-em-casa/
https://archtrends.com/blog/exercicios-fisicos-em-casa/
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ASSUNTO:  Os materiais e os espaços da arte 

OBJETIVOS: Explorar o corpo como suporte e materialidade  

PEDRA, MADEIRA, PLÁSTICO, AÇO, CORPO, VOZ...O QUE ESCOLHER? 

     Existem muitos materiais disponíveis para fazer arte, assim como são muitas as 

linguagens artísticas. Além de escolher os materiais com que queremos trabalhar, podemos 

decidir se vamos criar sobre espaços bidimensionais ou tridimensionais. 
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BAILARINA DE QUATORZE ANOS, 1921, EDGAR DEGAS 
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https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/edgar-degas-e-as-bailarinas/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Petite_Danseuse_de_Quatorze_Ans 
https://www.pinterest.pt/pin/460422761878798365/rapaduracult.blogspot.com/2015/08/a-pequena-bailarina-de-14-
anos-1881-de.html 
https://br.pinterest.com/pin/224335625168332374/ 
 

     A obra acima é do artista francês Edgar Degas. A escultura da bailarina em bronze e 

tecidos, apesar de imóvel, exposta num lugar do museu, pode ser observada de todos os 

ângulos. É uma obra tridimensional. 

 BIDIMENSIONAL É O QUE OCUPA SUPORTES EM SUPERFÍCIES PLANAS, EM 

QUE SE PERCEBE DUAS DIMENSÕES, ALTURA E LARGURA. UMA FOLHA DE 

PAPEL É UMA SUPERFÍCIE BIDIMENSIONAL. 

TRIDIMENSIONAL TEM TRÊS DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E 

PROFUNDIDADE. A ESCULTURA DE EDGAR DEGAS, O CORPO DE UMA BAILARINA 

OCUPA UM ESPAÇO TRIDIMENSIONAL. 

 

     Na dança, diferente da escultura, é utilizado um material móvel: o corpo. São músculos, 

osso, e todo o sistema corporal se movimentando a fim de dançar, seja qual for o estilo. 

     O corpo se movimenta em um espaço tridimensional. Quem dança sente esse espaço 

ao fazer movimentos para os lados, para frente e para trás, ao se esticar para alcançar planos 

mais altos ou ao se abaixar para chegar perto do solo. 

     Na música, todo som tem origem em algo material como um violão ou a voz de alguém. 

Os sons dos objetos, da natureza e da música se propagam em espaços tridimensionais. 

 

ATIVIDADE 11 -  VAMOS BRINCAR DE MODELAR CORPOS? 

1- Vamos aquecer a brincadeira imitando a escultura de Edgar Degas. 

Quem será que vai fazer a melhor estátua? 

2-  Reúna a família e em duplas posicionem-se de frente um para o outro. Um 

será o “mestre” e o outro a “estátua” que vai ser modelada. 

Até a proxima semana !                                                                                                        

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://pt.wikihow.com/Fazer-Um-Gr%C3%A1fico-de-Barras&psig=AOvVaw34ZSkhgJaM84_Yvpsz6lQE&ust=1590111961294000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDC_vTqw-kCFQAAAAAdAAAAABAJ


EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA 

ATIVIDADES 5º. ANO – SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 

18 
 

Fonte: 

- Porta Aberta   Arte ,4 e 5 ano, Editora FTD São Paulo, 2014. 

 

NÃO ESQUEÇA DE ENTRAR NO GRUPO DO WHATSAPP!! 

 


