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Objetivo: Refletir sobre a forma, a estruturação e a organização do 

texto abordado, de acordo com o gênero; localizar informações 

implícitas e explicitas em textos.  

 

 ATIVIDADE 4 DE PORTUGUÊS  

 

 Contextualização: Vocês já ouviram e já leram muitos contos de 

assombração. Nesta atividade, vamos trabalhar com um novo 

gênero textual, que se assemelha muito a esse tipo de texto. Leia o 

trecho abaixo para entender do que se trata: 

 

CONTO DE MISTÉRIO:  É uma narrativa que provoca no 

leitor a expectativa de suspense, tensão e que, em geral, 

apresenta um final inesperado. 

Os contos de mistério têm como característica uma 

história que pode ser sobrenatural ou somente um suspense, 

com uma situação mal resolvida, onde as peças vão se 

encaixando no decorrer da narrativa, sem tantas pistas para o 

leitor, atingindo o clímax onde há a explicação. 

 

                                                             Explicação das professoras 

 

Agora você vai conhecer um conto muito legal. Leia com muita 

atenção e responda às questões, no seu caderno de apoio. 

  

 

 



 

Abad Alfau e a caveira 

 

[...] Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso 

chamassem a atenção do público. Até a noite em que um morador 

do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da 

caveira e, ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, 

inclinando-se para a frente, ou virando-se de um lado para outro, 

como se dissesse: “Sim, sim...” “Não, Não...” 

Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar em casa.  

A caveira que àquela altura já não merecia sequer o olhar 

indiferente dos transeuntes, passou a ser, no dia seguinte, o tema 

de todas as conversas. Os prudentes não se aventuravam a passar 

de noite nas proximidades do convento. E os valentes que se 

atreviam a fazê-lo, juravam que a caveira se mexia dizendo: “Sim, 

sim...” Não...não...”. E ainda acrescentavam que ela movia as 

mandíbulas, que ria fazendo um barulho parecido ao das 

castanholas e uma porção de outras histórias. 

Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso o 

encarregado de acender e apagar a lamparina fazia isso sempre de 

tarde ou de manhã. O problema era de noite. 

Os que moravam por ali davam uma volta enorme para 

chegar em casa, a fim de se livrarem de ver a caveira. Nem 

mesmos guardas da polícia militar ousavam se aproximar dessa 

esquina do medo. 

 Certa noite, desafiando o próprio temor, um desses guardas 

caminhou nessa direção e, ao ver os balanços da caveira, correu 

espavorido sem parar até o portão do quartel. 

 Abad Alfau tinha então dezenove anos e era subtenente do 

batalhão que guarnecia a praça de São Domingos. Estava de 

serviço na noite em que o guarda correu de medo da caveira e ficou 

muito contrariado. Na noite seguinte, soube que um outro guarda 

havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina ficou mais 

contrariado ainda. 

 

 – Ou acabo com essa palhaçada ou não me chamo Abad 

Alfau! – afirmou ele.  

 



No dia seguinte, muniu-se de uma escada e esperou que 

anoitecesse. Mais ou menos às onze horas, dirigiu-se ao tal lugar 

que tanto temores provocava, levando uma espada na mão e 

acompanhado de dois soldados. Estavam a poucos metros da 

caveira, quando começaram os remelexos. 

 – Ponham a escada na esquina! – ordenou Abad, antes que o 

medo paralisasse os seus companheiros.  De espada na mão, 

começou a subir. A cada degrau que subia, os movimentos da 

caveira para frente e para os lados ficavam mais violentos. Quando 

o subtenente já estava bem próximo dela, a caveira se mexia tanto 

que parecia querer girar sobre si mesma e de dentro dela saíam 

uns guinchos agudos. O jovem oficial, no entanto, continuava 

imperturbável. Finalmente, tão próximo do nicho que poderia 

alcançá-lo com os dedos, apoiou com força os pés num degrau 

enquanto a mão esquerda se agarrava ao degrau mais alto, jogou o 

corpo para trás e, levantando a espada, acertou-lhe duas 

pranchadas que a fizeram dar várias voltas. 

 E aí se desfez o mistério. Porque debaixo da caveira saiu um 

rato de mais ou menos um palmo de comprimento, que pulou do 

nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto Abad 

Alfau, descendo, exclamava: 

 – Bicho sem graça! 

   

 

Responda: 

 

1- Organize as frases no seu caderno de apoio, de acordo 

com a sequência dos fatos narrados na história: 

 

 Abad Alfau resolveu tirar a limpo o mistério  

 Todos passaram a fugir de medo da caveira  

 No nicho de uma parede havia uma caveira 

 Alguém viu a caveira se mexendo à noite 

        

2- Que fato aborreceu tanto Abad Alfau,  a ponto de ele 

resolver acabar de vez com o mistério? 

 

 



 

(     )  Saber que até seus companheiros guardas fugiram 

de medo da caveira.  

(    ) Saber que a caveira todas as noites saia para passear 

na cidade. 

(      )  Saber que as pessoas já não saiam mais de casa 

com medo da caveira.  

(      )  Saber que a caveira se mexia tanto que  até  movia 

suas mandíbulas.  

 

 

3- Que qualidade Abad Alfau mostrou ter ao buscar a solução 

para o mistério? 

 

(    ) Orgulho 

(    ) Malícia 

(    ) Coragem  

(    ) Responsabilidade 

 

 

4- O que fez Abad Alfau quando chegou bem perto da 

caveira? 

 

(     )  Saiu correndo como seus companheiros. 

(     )  Jogou uma pedra para que ela parasse de se mexer. 

(      ) Levantou a espada e acertou-lhe duas pranchadas 

que fez a caveira dar várias voltas.  

(  ) Começou a rezar junto com seus companheiros.  

 

 

5- Se esse acontecimento se passasse na sua cidade, você 

teria coragem de tentar decifrar o mistério? 

 

          (Atividade retirada de arquivo da professora)  
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OBJETIVO: Identificar os diferentes sons do X 

Contextualização: Abaixo há o trecho de uma notícia, leia com atenção e 

observe as palavras grifadas, (estas palavras mostram os diferentes sons 

do X). Depois você vai responder às questões referentes ao texto, no seu 

caderno de apoio. 

 

ATIVIDADE 5 DE PORTUGUÊS  

 

                                         Kaluanã,  a pequena grande guerreira  

                   Acompanhe o resgate de um filhote  de peixe-boi-da-Amazônia  

 

               Apesar de atender pelo nome de peixe-

boi-da-Amazônia, estamos falando de um mamífero 

que vive nos rios. Um filhote fêmea dessa espécie, 

que está ameaçada de extinção, foi encontrada em 

setembro de 2016 em um trecho do rio Anapú, 

próximo à comunidade de Santo Antônio, que fica no 

entorno da Floresta Nacional de Caxiuanã, na ilha do 

Marajó. Para resgatá-la, pesquisadores criaram uma 

expedição.                        

Disponível em : Ciência Hoje das Crianças, 17/10/2016- http://chc.org.br/kaluana-a-pequena-grande-guerreira/Acesso em 

30/03/2020 

 

Em seu caderno de apoio responda: 

1- O som do X nas palavras grifadas é igual? 

                                (   )  Sim            (   ) Não 

      

2- Copie as palavras em que a letra X representa o som CH. 

 

3- Copie as palavras em que a letra X representa o som S. 

http://chc.org.br/kaluana-a-pequena-grande-guerreira/


 

 A Letra X pode representar, além de sons das letras CH e S, outros sons, 

veja as palavras abaixo: 

 

 

 

 

4- Quais outros sons você percebeu na leitura das palavras do quadro? 

 

       5-Depois da leitura organize as palavras no quadro de acordo com o 

som da Letra X. 

 

SOM DE CH 
 

SOM DE S SOM DE Z SOM CS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Complete as palavras da mesma família com es ou ex: 

escola -        __colaridade   

expor-          __posição 

esconder-    __conderijo 

extenso-       __tensão  

exportar-      __ portação  

escuro-         __curidão 

extremo-      __tremidade  

exclamar-      __clamação 

 

especial-       __pecialidade  

        extintor           reflexo             ameixa            xicara           exótico           expectativa      

        exemplo         textual              axila                exato            mexilhão        circunflexo 



experimento- __perimentação 

 

Atividade retirada do livro “Buriti mais Português”- 5º ano – Ed. Moderna 1º edição S. P. 2017” Pág.: 116 e 117.  

 

******************************************************** 

Objetivo: Utilizar os sinais de pontuação corretamente 

Contextualização: a escrita de um texto depende não só da escrita 

correta das palavras, mas também da pontuação utilizada, por isso 

para empregarmos corretamente a pontuação, precisamos treinar 

muito, por esse motivo, vamos pontuar a piadinha abaixo. 

 

      ATIVIDADE 6 DE PORTUGUÊS( 

 

 

(Atividade do arquivo do professor) 
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OBJETIVO: Ler e escrever números naturais até a classe dos milhões. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em sala de aula já estudamos as classes e ordens 

de um número, já aprendemos a decompor e a compor os numerais, 

vamos continuar agora com as classe dos milhões. Essa atividade é do 

livro EMAI. Utilize seu caderno de apoio para registrar as respostas. Não 

esqueça de identificar qual é a atividade quer você está fazendo. 

 

ATIVIDADE 4 DE MATEMÁTICA 

No sistema de numeração decimal é importante identificar ordens e classes, para 

compreender a ordem e grandeza de um número. 

O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe-o   

 

Fábio verificou que cada algarismo, em uma escrita numérica, corresponde a uma 

ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena e  que cada três ordens 

formam uma classe: a das unidades simples, dos milhares, dos milhões, etc. 

Fábio quis ler e escrever por extenso o número 41252160. Ajude-o nessa tarefa. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Quantas ordens e classes tem esse número? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Fábio quis escrever um número com 9 ordens e que tivesse dois algarismos repetidos. 

Qual pode ser esse número? 



 

 

 

 

  

        Atenção: Para a atividade acima utilize seu caderno de apoio para 

registrar os cálculos, identificando qual está resolvendo.  



  

OBJETIVO: Utilizar o sistema monetário nacional em situações problema, 

envolvendo as quatro operações. 

Contextualização: Já estudamos que o sistema monetário do Brasil é o 

Real. Vamos agora fazer uma atividade envolvendo o Sistema Monetário 

Brasileiro para mostrar que já somos craques. 

ATIVIDADE 5 DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

Atenção: No próximo exercício não é necessário copiar o quadro no 

caderno, apenas identifique as suas respostas no caderno de apoio, 

como já estamos acostumados em sala de aula, utilizando a- b- c - d- e, 

para cada resposta. 



 

 

      (Atividades retiradas do livro EMAI -  5º ano) 
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OBJETIVO:  Compreender o que é o Universo e como ele se originou. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Dando continuidade aos conteúdos de Ciências, 

História e Geografia (Livro “Buriti mais Interdisciplinar”), vamos ler o 

capítulo que fala sobre o Universo. 

 

ATIVIDADE 2 - INTERDISCIPLINAR 

 

                                       O Universo  

 Chama-se Universo o conjunto de tudo o que existe no espaço, 

fazem parte do Universo os astros, ou corpos celestes como as galáxias, as 

estrelas, os planetas, os satélites, as nebulosas, os asteroides e os 

cometas. Nós e tudo que nos rodeia também fazemos parte do Universo. 

 Ao longo do tempo, muitas teorias surgiram a fim de explicar a 

origem do Universo. A teoria do Big Bang é a mais aceita atualmente. Essa 

teoria afirma que o universo teria surgido há cerca de 13 bilhões de anos, 

a partir da expansão de toda a matéria que o compõe. O Universo está em 

continua expansão, ou seja, os astros estão constantemente se afastando. 

                                          As Galáxias 

 No Universo, existem bilhões de galáxias, que são conjuntos de 

estrelas, planetas, gases, poeira e muitos outros corpos celeste. As 

galáxias apresentam formas e tamanhos variados. A galáxia onde estão o 

Sol e o planeta onde vivemos chama-se Via Láctea. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões em seu caderno de apoio: 

Um terço da humanidade não enxerga a Via Láctea 

  Cerca de 83% da população do mundo mora em áreas cercadas pela 

poluição noturna das incessantes luzes elétricas, afirmam pesquisadores. 



 

 Isso faz com que mais de um terço das pessoas do mundo não 

consiga ver as luzes da Via Láctea. 

 “É surpreendente como em algumas décadas nós “envelopamos” a 

maior parte da humanidade em uma cortina de luz que impede a vista de 

uma das grandes maravilhas da natureza: o Universo” – disse o 

pesquisador.  

 

Via Láctea – Observatório da Alma, no Deserto do Atacama – Chile 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/06/1780625-um-terco-da-humanidade-nao-enxerga-a-via-lactea-

dizem-pesquisadores.shtml Acesso em 31/03/2016 

 

Responda: 

1- Que tipo de corpo celeste é a Via Láctea? 

 

2- Em sua opinião, de onde vem a luz que torna a Via Láctea visível 

para nós? 

 

3- Você acha que uma pessoa que mora em uma grande cidade tem 

mais possibilidades de ver a Via Láctea do que uma pessoa que 

mora no campo? 

 

 

Atividades retiradas do livro “Buriti mais Interdisciplinar 5º ano” - O 

Universo – Ed. Moderna- 1º edição-  S. P.- Pág.: 12, 13 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/06/1780625-um-terco-da-humanidade-nao-enxerga-a-via-lactea-dizem-pesquisadores.shtml%20Acesso%20em%2031/03/2016
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/06/1780625-um-terco-da-humanidade-nao-enxerga-a-via-lactea-dizem-pesquisadores.shtml%20Acesso%20em%2031/03/2016
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                                                Educação Física  

“Aos educandos e suas famílias, com muitas saudades, eu professor Luiz 

preparei algumas atividades de educação física que venham atender nossas 

propostas de aula e objetivos. Espero que as famílias de nossos alunos e 

alunas estejam respeitando todas as solicitações oficiais para combatermos a 

(Covid – 19). Em breve voltaremos a nossa segunda casa, a nossa querida 

escola, para juntos(as) valorizarmos mais do que nunca a educação, as 

pessoas e a vida”. Saúde e paz a todos(as) e até breve!   

 RECOMENDAÇÃO: É IMPORTANTE QUE UM ADULTO LEIA OS 

ENUNCIADOS PARA OS(AS) ALUNO(AS) QUE ATÉ O MOMENTO 

NÃO DOMINAM A LEITURA, PORÉM, AS RESPOSTAS DAS 

QUESTÕES SÃO DESTINADOS PARA QUE OS(AS) ALUNOS(AS) 

RESPONDAM. AS ATIVIDADES NÃO PRECISAM SER IMPRESSAS, 

APENAS ORIENTEM AS CRIANÇAS QUANTO AO OBJETIVO DE 

CADA ATIVIDADE. O ADULTO NÃO DEVE FALAR AS RESPOSTAS, 

POIS AS MESMAS PODERÃO SER CONSULTADAS PARA 

CORREÇÃO NA PRÓXIMA ATIVIDADE SEMANAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA. OBRIGADO!  

 

 CORREÇÃO DA ATIVIDADE 1 DE EDUCAÇÃO FÍSICA:                           

(ATIVIDADE SEMANA:  30/03 – 03/04)                        



 

 

QUESTÃO 1: Lavar as mãos; beber água; consumir alimentos 

saudáveis; não compartilhar objetos de uso pessoal; 

QUESTÃO 2: Esta questão era de livre resposta. A proposta 

era conversar em família. No retorno a nossa escola iremos 

conversar sobre essa questão e como foram as conversas em 

família. 

QUESTÃO 3: Outra questão de livre resposta. Quais jogos e 

brincadeiras você e sua família conseguiram lembrar e quais 

foram possíveis de serem vivenciadas. 

 

 

ATIVIDADE 2 – EDUCAÇÃO FÍSICA 5º ANO  

Objetivo da atividade: Relembrar elementos básicos dos objetos de 

conhecimento trabalhados nas aulas de educação física no 1º trimestre.  

Contextualização: Em nossas últimas aulas abordamos os esportes de rede 

divisória e parede de rebote, onde pudemos vivenciar alguns jogos e 

vivências que lembravam tais esportes, por isso esta atividade foi elaborada 

pensando em atender nossos temas de estudo.  

PROPOSTA DE ATIVIDADE: 

1- IDENTIFIQUE QUAIS DESTES ESPORTES SÃO CONSIDERADOS 

ESPORTES DE REDE DIVISÓRIA OU PAREDE DE REBOTE: 

ESPORTES DE REDE DIVISÓRIA: são esportes onde a bola ou outro objeto 

deve ser rebatido ou lançado sobre a rede em direção ao campo do adversário. 

Disponível em: https://www.dicaseducacaofisica.info/esportes-bncc-educacao-

fisica/ acessado: 01/04/2020. 

 

https://www.dicaseducacaofisica.info/esportes-bncc-educacao-fisica/
https://www.dicaseducacaofisica.info/esportes-bncc-educacao-fisica/


ESPORTES DE PAREDE DE REBOTE: São esportes parecidos com os de 

Rede, porém não possuem rede e sim uma parede, onde os jogadores se 

posicionam de frente para parede e rebatem a bola. Disponível em: 

https://www.dicaseducacaofisica.info/esportes-bncc-educacao-fisica/ acessado: 

01/04/2020. 

 

1-   2-                     

3-   4-  

      5 -   6-  

 

FONTES DISPONIVEIS EM : 1 Sepaktakraw - https://www.rulesofsport.com/sports/sepak-takraw.html  2 – CORRIDA 

(ATLETISMO) http://www.proae.ufu.br/diesu/modalidades/atletismo  3- BOLICHE 

https://esportes.umcomo.com.br/artigo/como-jogar-boliche-9287.html - 4 - SQUASH 

-  http://marinosquash.com.br/ 5 TÊNIS DE MESA http://sadefnatal.blogspot.com/2011/07/  6 VÔLEI - 

https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/volei/2019/09/16/noticia_volei,2227380/fivb-anuncia-sedes-da-liga-

das-nacoes-de-volei-com-jogos-no-brasil.shtml:  ACESSADO EM 01/04/2020. 

https://www.dicaseducacaofisica.info/esportes-bncc-educacao-fisica/
https://www.rulesofsport.com/sports/sepak-takraw.html
http://www.proae.ufu.br/diesu/modalidades/atletismo
https://esportes.umcomo.com.br/artigo/como-jogar-boliche-9287.html
http://marinosquash.com.br/
http://sadefnatal.blogspot.com/2011/07/
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/volei/2019/09/16/noticia_volei,2227380/fivb-anuncia-sedes-da-liga-das-nacoes-de-volei-com-jogos-no-brasil.shtml
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/volei/2019/09/16/noticia_volei,2227380/fivb-anuncia-sedes-da-liga-das-nacoes-de-volei-com-jogos-no-brasil.shtml


 

2- UMA CARACTERÍSTICA MUITO COMUM, MAS NÃO ÚNICA DESTES 

ESPORTES É O FATO DA BOLA NÃO PODER DAR DOIS QUIQUES 

NO SEU LADO DA QUADRA APÓS O ADVERSÁRIO REALIZAR A 

DEVOLUÇÃO DA BOLA RESPEITANDO AS DEMARCAÇÕES DA 

ÁREA DE JOGO. 

POIS BEM, AGORA O DESAFIO É VOCÊ INVENTAR UM JOGO QUE 

LEMBRE QUALQUER UM DOS ESPORTES DE REDE DIVISÓRIA OU 

PAREDE DE REBOTE PARA BRINCAR COM SUA FAMÍLIA AÍ EM 

SUA CASA. VAMOS AS DICAS: 

 

 LEMBRE-SE DE HIGIENIZAR SEMPRE MUITO BEM AS MÃOS E 

OBJETOS UTILIZADOS ANTES, DURANTE E APÓS A REALIZAÇÃO 

DOS JOGOS E BRINCADEIRAS; 

 

 RESPEITE A DISTÂNCIA DE UM E DOIS METROS ENTRE OS 

PARTICIPANTES; 

 

 EVITE ACIDENTES DOMÉSTICOS, LEMBRE-SE QUE EVITAR 

ATENDIMENTO MÉDICO NESSE MOMENTO É MUITO 

IMPORTANTE!; 

 

 

 BOLA: CASO NÃO UMA, VOCÊ PODE CONFECCIONAR SUA BOLA 

UTILIZANDO MATERIAIS DISPONÍVEIS EM SUA CASA, TAIS COMO: 

 BOLA DE MEIA, DE PAPEL (QUALQUER TIPO DE PAPEL), BEXIGA, 

SACOLA PLÁSTICA (CHEIA DE AR) OU OUTRO TIPO DE MATERIAL 

LEVE, OU OUTRO OBJETO QUE SEJA POSSÍVEL TOCAR NO AR E 

QUE SE CAIR NÃO QUEBRE: BRINQUEDOS FLEXÍVEIS, PELÚCIA  

 

 

 

QUE VOCÊ NÃO USA MAIS, BOLA DE PANO ENROLADO ATÉ DAR 

O FORMATO ARREDONDADO, ETC; 

 

 REDE: PODE SER UMA CORDA, CORDA PARA VARAL, BARBANTE, 

LINHA, CADEIRAS, BANCOS, CABO DE VASSOURA OU BAMBU 



APOIADO EM OUTRO OBJETO, LENÇOL, TOALHA OU 

DEPENDENDO DA QUANTIDADE DE PESSOAS UMA PODE FAZER 

O PAPEL DE REDE, EXEMPLO, DOIS JOGAM E UMA PESSOA FICA 

NO MEIO FAZENDO O PAPEL DE REDE FICANDO NA POSIÇÃO EM 

PÉ OU AGACHADA;  

 

 PAREDE: ESCOLHA UMA QUE POSSA SERVIR PARA REBATER A 

BOLA. 

 

 PENSE NOS MATERIAIS QUE VOCÊ TEM A SUA DISPOSIÇÃO: 

VOCÊ DEVE SE ATENTAR A ALGUNS DETALHES, SE SUA BOLA 

QUICA OU NÃO, QUANTAS PESSOAS VÃO JOGAR, SE VOCÊ VAI 

JOGAR SOZINHO(A), SE VOCÊ TEM COMO REBATER BOLA EM 

PAREDE, SE TEM ALGUNS OBJETOS PARA SUBSTITUIR A REDE, 

ENTRE OUTROS DETALHES ANTES DE PENSAR EM COMEÇAR 

SUA DIVERSÃO. 

 

EXEMPLO: 

VAMOS SUPOR QUE VOCÊ NÃO TENHA UM QUINTAL OU AREA 

EXTERNA EM SUA CASA, VOCÊ VAI ADAPTAR A ATIVIDADE DE 

ACORDO COM SUAS POSSIBILIDADES DE MATERIAIS E ESPAÇOS 

DISPONÍVEIS. DENTRO DE CASA OS CUIDADOS PARA NÃO 

QUEBRAR NADA E NÃO SE FERIR SÃO REDOBRADOS, PARA 

ISSO SEGUE UMA PROPOSTA QUE PODE LHE AJUDAR EM SUAS 

IDEIAS PARA REALIZAR O JOGO. 

 

 CONFECCIONE UMA BOLA LEVE QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 

ACIDENTES, PODE SER UMA FEITA DE SACOLA PLÁSTICA QUE 

VOCÊ ENCHE DE AR ASSOPRANDO ELA, OU AINDA, COLOCANDO 

DENTRO DELA PAPEL, OU MATERIAL LEVE COMO QUALQUER 

TIPO  

 

 

DE TECIDO, PANO ETC., MAS QUE SEJA SUFICIENTE PARA DAR 

MOBILIDADE PARA SUA BOLA QUANDO ESTIVER NO AR, FAÇA 

ALGUNS TESTES, COM MAIS AR, MENOS AR, MAIS PESO, MENOS 

PESO, VOCÊ IRÁ SE SURPREENDER COM AS INFINITAS 



POSSIBLIDADES. NESTE EXEMPLO, A SUA BOLA NÃO IRÁ QUICAR 

NO CHÃO, LOGO O OBJETIVO PRINCIPAL DA BRINCADEIRA 

PROVAVELMENTE SERÁ O DE MANTER ESTA BOLA NO AR, 

FAZENDO A CONTAGEM DO NÚMERO DE VEZES QUE CONSEGUE 

REBATER A BOLA COM AS MÃOS OU OUTRO OBJETO;  

 

 VOCÊ PODERÁ DISPUTAR COM OUTRA PESSOA QUEM 

CONSEGUE O MAIOR NÚMERO DE REBATIDAS SEM DEIXAR A 

BOLA TOCAR O CHÃO; 

 

 PODEM SIMULAR UM JOGO DIVIDIDO POR UMA REDE, 

SUBSTITUIDA POR CADEIRAS, BANCOS, OU OUTROS OBJETOS, 

NO CASO DE SEREM OBJETOS BAIXOS, O JOGO PODERÁ SER 

REALIZADO COM OS PARTICIPANTES AGACHADOS, SENTADOS 

OU AJOELHADOS.  

 

UTILIZE ESTA SEMANA PARA INVENTAR O MAIOR NÚMERO DE 

JOGOS E BRINCADEIRAS COM OS TEMAS DE ESTUDO 

SUGERIDOS EM NOSSAS AULAS. 

 

VAMOS LÁ TEMOS CERTEZA QUE COM ESSAS DICAS VOCÊ JÁ 

DEVE TER VÁRIAS IDEIAS LEGAIS PARA NÃO FICAR PARADO E 

COMEÇAR A BRINCAR COM SUA FAMÍLIA.  

 

BOA DIVERSÃO! 
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Área do conhecimento: Arte 
 
 

Turma: 5º anos 
 
Semana: 06/4 a 10/4/2020 
 

Objetivos: 
 

 Experimentar, selecionar e utilizar diversos suportes, materiais e 

técnicas artísticas para expressar-se através da linguagem visual. 

 

Contextualização:  
 
A nossa proposta de trabalho desta semana, está voltada para as Artes 

Visuais, aliada a este momento de isolamento social pelo qual todos nós 

passamos e vivenciamos diferentes sentimentos no ambiente de casa.   

Pensando nisso, alguns professores de Arte da rede municipal de Diadema 

elaboraram um vídeo intitulado “Victória Nazarevich, na voz dos professores 

de Arte” onde apresentam os conselhos desta arte-terapeuta usa que 

relaciona as emoções com os elementos constitutivos das artes visuais. 

 Descrição da atividade:  
 

1) Com a ajuda de seus pais, clique no link abaixo e assista com atenção 

ao vídeo feito pelos professores de arte da rede. 

            https://youtu.be/ykvF-qVAbiA  

 

2) Agora, pense nos sentimentos que tem passado nos últimos dias. 

3) Escolha uma das atividades de arte feitas pelos professores no vídeo 

ou crie outra para expressar seus sentimentos. 

4) Em seu caderno de desenho ou numa folha qualquer, registre o que 

você fez. 

 

Ah! Assista o vídeo quantas vezes quiser!  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ykvF-qVAbiA

