
                                 EMEB. Profª Fabíola de Lima Goyano 

5º anos - Aulas planejadas da semana 30 de março a 3 de abril de 2020 

 
Planejamento elaborado pelos professores dos 5ºs anos: Priscila Laroca, Jacqueline, 
Tatiane Cordeiro, Celso, Joyce, Geovania,  professores de Educação Física e Artes 
 

    
              Aos educandos e suas famílias, 
  Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade 
aos processos de aprendizagem. 
 
  Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma do Ensino  Fundamental. 
 
  Algumas das atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos 
ou  folhas avulsas. 
 
  Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 
período. 
                                                                                           Boas aprendizagens ! Até breve! 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – 3 AULAS 

✓ Objetivo: 

Apresentar o texto “ Conto de Assombração” 
Incentivar a leitura , interpretação e a reflexão linguística  
Criar uma nova versão para o  “Conto de Assombração” 
Identificar e corrigir os erros ortográficos nos textos. 
 

✓ Contextualização: 
O aluno realizará a leitura do texto, interpretará o mesmo, criará uma nova versão para 
o conto de mistério e irá identificar e fazer a devida correção  nos erros que encontrar 
na atividade de ortografia. 
 

✓ Atividades: 
Texto para leitura 
Atividade 1-  Interpretação do texto “ O médico-fantasma” ( copiar e responder as 
questões) 
 
Atividade 2 -  Produção textual ( ler o início do texto e criar uma nova versão para o 
conto) 
 
Atividade 3 – ortografia – Identificar os erros nos textos, copiar os textos com a devida 
correção no caderno. 
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Atividade de Língua Portuguesa :   Leia o texto: 

O médico-fantasma 

Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo 

começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Dois garotos conversavam 

sentados na varanda da casa de um deles. 

- Você acredita em fantasma? - perguntou o mais novo. 

- Eu não! - disse o outro. 

- Acredita sim! - insistiu o mais novo. 

- Pode apostar que não - replicou o outro. 

- Tudo bem. Aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar 

no cemitério à noite. 

- Ah, é? - disse o garoto que fora desafiado. - Pois então vamos já para o 

cemitério, que vou provar minha coragem. 

Assim, os dois garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O 

silêncio era profundo. Estava tão escuro... Eles começaram a sentir medo. 

Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do 

cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu. Parou na frente do portão e 

começou a fazer caretas para o amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a 

mão nele. Foi quando percebeu que a camiseta estava presa. 

- Socorro! Alguém me ajude! - ele gritou, desmaiando em seguida. 

Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e 

chamou o outro menino. 

- Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. 

Coitadinho pensou que algum fantasma o estivesse segurando. 

O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. 

- Obrigado. Como é que o senhor se chama? 

- Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. 



O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou no 

mesmo instante. 

- Vão para casa meus filhos - ele disse. - Já passou da hora de dormir. 

No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe a 

ajuda. Mas não o encontraram, nem no cemitério, nem em lugar nenhum. E foi assim 

que ambos perderam o medo de fantasma, quando perceberam que nem todos os seres 

misteriosos fazem o mal. Pelo contrário, podem até ajudar. Como aquele médico, que 

nunca mais apareceu. 

PRIETO, Heloisa. Lá vem história outra vez - Contos do folclore mundial. São 
Paulo: Companhia das letrinhas, 1997. 

 
ATIVIDADE 1  INTERPRETAÇÃO DE TEXTO ( copie as perguntas e responda no caderno) 

1) Qual é o título do texto? E qual é o tema? 

2) Quantos e quais são os personagens do texto? 

3) Quem é o autor do texto? 

4) Quantos parágrafos tem o texto? 

5) Se algum amigo seu te desafiasse assim como no texto, você aceitaria? Justifique sua 

resposta. 

ATIVIDADE   2     PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Agora é a sua vez:    Copie ( o texto abaixo) e continue  a história, dando um novo final e 

um novo título. ( seja criativo) 

       __________________________________________________ 

 Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. 

- Você acredita em fantasma?- perguntou o mais novo. 

- Eu não!- disse o outro. 

- Acredita sim!- insistiu o mais novo. 

- Pode apostar que não - replicou o outro. 

- Tudo bem. Aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar 
no cemitério à noite. 

- Ah, é?- disse o garoto que fora desafiado. - Pois então vamos já para o cemitério, 
que vou provar minha coragem... 
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ATIVIDADE    3    ORTOGRAFIA 

JOGO DOS ERROS 

Encontre os dez erros de grafia que aparecem em cada um dos textos e reescreva-os 
corretamente: 

 

A BARRATA DIS QUE TEM UM ANEU DE FORMADURA . 

É MENTIRA DA BARATA 

ELA TEM É CAZCA DURA  

A BARATA DIZ GUE 
DORMI  

NUMA CAMA DE SETIM 

É MENTIRA DA BARATA  

ELA DORME É NU CAPIN  

 

 

 

MARXA SOUDADO  

CABESSA DE PAPEU  

QUEM NÃO MARCHAR DIREITO 

VAI PREZO NO QUARTEU 

O QUARTEL PEGOU FOGO 

A POLÍSSIA  DEU CINAL 

ACORDE, ACODE, ACODE 

A BANDERA NACIONAL 

 
 
 

 



LÍNGUA PORTUGUESA – 3 AULAS 
✓ Objetivo: 

*Ler e conhecer os poemas 
*Ler a definição sobre poema visual e identificar relacionando as características através 
da interpretação do poema. 
*Identificar informações explícitas e implícitas no texto.  
*Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros, de 
comparações e metáforas e de recursos gráfico-visuais em textos versificados. 
*Criar um poema composto por versos livres, utilizando imagens poéticas e recursos 
visuais e sonoros. 
 

✓ Contextualização 
As atividades estão todas relacionadas com poema visual e concreto, dando continuidade 
aos objetivos do trimestre e aos gêneros propostos para o ano ciclo de acordo com a 
BNCC. 
 

✓ Atividades 
Atividade 1-  Ler e observar os dois poemas visuais sugeridos. Ler a definição do que é 
um poema visual e registrar no caderno. 

Atividade 2 – Responder as perguntas referente aos dois poemas. 

Atividade 3 -  Criar um poema visual/concreto 

 

POEMA VISUAL OU POEMA CONCRETO 

SÃO PALAVRAS QUE FORMAM IMAGENS E AS IMAGENS PODEM TER UM 

SIGNIFICADO RELACIONADO COM O TEXTO. É COMO SE O POETA FOSSE UM “ESCULTOR” 

QUE DÁ FORMA AO POEMA. PODEM SER FORMADOS COM FRASES OU COM UMA SÓ 

PALAVRA, ACOMPANHADOS DE FIGURAS OU NÃO. ALGUNS NOMES DE POETAS 

BRASILEIROS FAMOSOS SÃO: HAROLDO DE CAMPOS, DÉCIO PIGNATARI E AUGUSTO DE 

CAMPOS. ELES ESCREVERAM POEMAS CONCRETOS QUE PODEM SER FACILMENTE 

ECONTRAMOS NA INTERNET. 

POEMA 1: 
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POEMA 2: 

 

 

AGORA OBSERVE OS POEMAS E RESPONDA AS QUESTÕES: 

1) VOCÊ TEVE DIFICULDADE PARA LER O POEMA 1? SE SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

2) O QUE ATACAVA AS PESSOAS NO POEMA 1? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3) POR QUE VOCÊ ACHA QUE O POEMA 1 TEM O FORMATO DE UM ÓCULOS? EXPLIQUE 

SUA RESPOSTA PENSANDO NO ASSUNTO DO TEXTO. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4) SE VOCÊ TIVESSE QUE ESCREVER O POEMA 1 EM FORMA DE TEXTO NARRATIVO, COMO 

SERIA? REESCREVA ABAIXO UTILIZANDO TODOS OS SINAIS DE PONTUAÇÃO 

ADEQUADOS. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5) O QUE ACONTECEU COM A PALAVRA “CAI” NO POEMA 2? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

6) QUAL O SIGNIFICADO DO CÍRCULO VERMELHO NO POEMA 2? QUE DESENHO ESSE 

CÍRCULO E AS PALAVRAS FORMAM? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

7) SE VOCÊ ESTIVESSE NERVOSO E PUDESSE IR PARA ALGUM LUGAR, PARA ONDE IRIA? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8) AGORA É A SUA VEZ DE CRIAR! VALE PESQUISAR ALGUNS POEMAS VISUAIS NA 

INTERNET PARA TER IDEIAS E CONHECER OUTROS POEMAS. PENSE EM UM TEMA QUE 

GOSTA, E UTILIZANDO LETRAS DIFERENTES, DESENHO COM AS PALAVRAS, FRASES CRIE 

SEU POEMA VISUAL: 
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MATEMÁTICA 

✓ Objetivo:   

- Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com 

compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. 

 - Resolver e elaborar problemas de multiplicação com números naturais...utilizando 

estratégias diversas, como cálculo por estimativas, mental e algoritmos. 

- Reconhecer, nomear, e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 

ângulos... 

-  Interpretar dados estatísticos apresentados em texto, tabelas e gráficos (colunas ou 

linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos com o 

objetivo de sintetizar conclusões. 

 
✓ Contextualização:  Considerando que os alunos dos Anos estão em processo de 

sistematização de conhecimentos sobre a Língua Portuguesa propõe-se uma leitura 

cuidadosa em conjunto com questões de identificação de informações, 

interpretações e analise em articulação com a Matemática, fornecendo elementos 

para que os alunos avancem na leitura dos textos que envolvem conhecimentos 

matemáticos 

 
✓ Atividades 1  :  A família de Pedro resolveu pedir pizza para o jantar. Fizeram um 

levantamento entre eles e escolheram, pedir para a pizzaria entregar, 3 pizzas de 
calabresa.  

a) Sabendo que cada pizza custa 36 reais, quanto pagaram pelas 3 pizzas? 

b) Solicitaram troco para 120 reais. Quanto a pizzaria mandou de troco? 

Vamos calcular, e responder no caderno.  

  

 

______________________________________________________________________ 

Que tal desenhar sua pizza preferida depois socializarmos na escola? 

Leia quantas vezes achar necessário e depois resolva as atividades; 

 



Assinale apenas uma alternativa, pois só uma resposta está correta em cada questão: 
✓ Atividades 2  O número 10 396 é igual: 

 
a) 10 000+300+90+6=                                      c) 10 000+ 30+90+6= 
 
b) 1000+300+90+6=                                         d) 100+300+90+6= 
 

✓  Atividades 3   Observe a bandeira do município de Diadema: O contorno das faixas azuis tem 
forma de um 
 

a) Triângulo  

b) Círculo 

c) Quadrado  

d) Retângulo 

 

✓ Atividades 4  O gráfico abaixo mostra os times preferidos dos alunos dos 5ºs anos da EMEB 
Profª Fabíola de Lima Goyano.  

   

 

 

A. Nessa pesquisa qual foi o time mais votado? 

a) Água Santa                           c) Santos 

b) São Paulo                              d) Corinthians  

B. Quantos votos o Santos teve a mais que o São Paulo? ____________ 

C. Quantos votos o Corinthians precisa ter para empatar com o Água Santa? _______ 

 



✓ Contextualização A leitura, a escrita e a ordenação de números naturais até a ordem de 

dezenas de milhar passam para as centenas de milhar, de forma a acentuar a compreensão 

das principais características do sistema de numeração decimal 

✓ Atividades 5   A Terra é um planeta que faz parte do Sistema Solar e assim como outros 

planetas, como Marte e Vênus, giram em torno do Sol. A distância entre a Terra e o Sol é em 

média de 149 597 870 km. 

1 4 9 5 9 7 8 7 0 
   9ª 
ordem 

8ª 
ordem 

7ª 
ordem 

6ª 
ordem 

5ª 
ordem 

4ª  
ordem 

3ª 
ordem 

2ª 
ordem 

1ª 
ordem 

 

Veja como fica a escrita do número que representa a distância entre a Terra e o Sol, no 

quadro de ordens: 

3ª Classe 
Milhões 

2ª Classe 
Milhares 

1ª Classe 
Unidades simples 

MILHÕES MIL UNIDADES 
Centenas 

de 
milhão 

Dezenas 
de 

milhão 

Unidade 
de 

milhão 

Centenas 
de milhar 

Dezenas 
de milhar 

Unidade 
de Milhar 

Centenas 
simples 

Dezenas 
simples 

Unidades 
simples 

C D U C D U C D U 
1 4 9 5 9 7 8 7 0 

 

      Escreva em seu caderno, como se lê o número que determina a distância entre a 

Terra e o Sol. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

✓ Atividades 6  Observe a seguir a distância média aproximada de alguns planetas do 

Sistema Solar até o Sol. 

Planeta Distância média do Sol (km) 

Mercúrio 57 910 000 

Vênus 108 200 000 

Terra 149 600 000 

Marte 227 940 000 

Júpiter 778 330 000 

       Em seu caderno responda o que se pede: 

 

 



a) Escreva como se lê o número que representa a menor distância até o Sol. 

 

 

 

b) Escreva como se lê o número que representa a maior distância entre o Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade baseada na apostila Formadores do Saber 2011.  

Multiplicação por 10, 100 e 1000. 

Na multiplicação de um numero natural por 10, 100 e 1000, basta acrescentar a ele a 

quantidade de zeros. 

Se multiplicado por 10 acrescente um zero 25 x 10 = 250 

Se multiplicado por 100 acrescente dois zeros 25 x 100 = 2500 

Se multiplicado por 1000 acrescente três zeros 25 x 1000 = 25000 

 

Vamos lá! Realize em seu caderno. 

35 x 10 = _________ 

35 x 100 =_________ 

35 x 100 =_________ 

258 x 10 =_________ 

258 x 100 =_________ 

258 x 1000 =________ 

3 x 2 =___________ 

3 x 20 =__________ 

3 x 200 =_________ 

3 x 2000 =________ 

30 x 2 =__________ 

300 x 2 =_________ 

15 x 10 =___________ 

15 x 100 =__________ 

15 x 100 =__________ 

 

379 x 10 =__________ 

379 x 100 =_________ 

379 x 1000 =________ 

5 x 7 =______________ 

5 x 70 =_____________ 

5 x 700 =____________ 

5 x 7000 =___________ 

50 x 7 =_____________ 
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CIÊNCIAS 
 
✓ Objetivo: que o aluno compreenda a influência da Lua sobre as marés 

✓ Contexto Teórico: muitos acreditam que a Lua provoca efeitos na vida das 

pessoas e em fenômenos da natureza principalmente quando se aproximam a lua 

nova e a lua cheia. 

 

Muitos desses efeitos são apenas mitos. No entanto, alguns são comprovados 

cientificamente, como a influência da Lua nas marés. 

Na época das grandes navegações, sabia-se que existia uma relação entre a Lua e 

as marés, só que os navegantes não conseguiram explicar as duas marés altas que 

ocorrem diariamente. 

Nos dias atuais sabemos que uma das razões para esse sobe e desce das águas de 

mares e oceanos está relacionada ao movimento da Lua, através da atração 

gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. 

É como se tivéssemos um grande imã atraindo as águas dos mares quando está mais 

próximo  

                    Maré baixa                                                        Maré alta 

 

 

 



 

Agora é com você, copie as questões no caderno e responda! 

1) De acordo com o texto qual o fenômeno está diretamente relacionado à Lua ( para 

responder essa questão copie apenas a alternativa correta) 

 

A) Surgimento de lobisomem em noite de lua cheia. 

B) O aumento da violência durante a lua nova. 

C) Crescimento de cabelo na lua crescente. 

D) A influência da Lua nas marés de acordo com atração gravitacional o que a mesmo 

exerce sobre mares e oceanos. 

 

2) Você já ouviu falar das famosas crateras da Lua? Realize uma pesquisa sobre o que 

pode ter gerado essas crateras na lua. 
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HISTÓRIA 

 
✓ Objetivo: Conhecer um trecho importante da história, a Era do Engenho.                    

                  Identificar como era o Engenho e a vida no memo. 

✓ Contextualização: A criança como na rotina escolar deverá ler um texto para 

responder as questões. Em algumas questões de acordo com o que aprendeu, 

com seu repertório e com suas vivências dará seu parecer.  

 

A instalação dos primeiros engenhos 

O Nordeste foi o maior produtor de açúcar do Brasil colonial 

Os portugueses cultivavam a cana-de-açúcar no litoral nordestino, lá fazia muito 
calor, chovia muito e o solo era próprio para essa plantação, 
Onde hoje ficam os estados da Bahia, de Alagoas, e de Pernambuco foram instalados os 
maiores engenhos daquela época. 

O açúcar era vendido fora do Brasil 

O objetivo dos portugueses era vender o açúcar na Europa. 
A cana-de-açúcar era cultivada em grandes propriedades. Quanto maior fosse o tamanho 
da propriedade, maior seria a quantidade de açúcar produzida.  

ALUNOS E FAMILIARES... 

Nesta semana iniciamos um conteúdo novo, então bastante atenção. 

Segue um texto que aborda de forma resumida o tema: A Era do Engenho ou 

também retratada como A Cana- de Açúcar. 

                                                                    Boa atividade!!!! 



Como eram os engenhos  

Engenho é o lugar onde se produzia o 
açúcar. Com o passar do tempo a 
palavra engenho passou a denominar 
propriedade. Assim fazia parte do 
engenho tudo que nela havia. Os 
engenhos eram constituídos por um 
imenso canavial, e por quatro tipos 
de casas: a casa grande era onde vivia 
o senhor do engenho e a sua família, 
a casa dos trabalhadores livres, a 
casa dos escravos que se chamava 
"senzala", e a casa do engenho onde 
se encontravam os aparelhos 
destinados ou fabrico do açúcar e 
havia um extenso terreno de 
canavial. Quem trabalhava nos 
engenhos eram os escravos que 
vinham de África. 

 

 

AGORA QUE JÁ LEU ATENTAMENTE O TEXTO, VAMOS PARA AS QUESTÕES: 

1- Os Engenhos produziam o que? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2- O objetivo dos portugueses era vender o açúcar para: 

A) Ásia 

B) Europa 

C) Brasil 

D) São Paulo 

 

3- Quem trabalhava nos Engenhos? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



4 – Como eram formados os Engenhos? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

       5 – Observando essas obras de arte do artista Debret, escreva como você acha que era 

a vida dos escravos na época do Engenho: 

          

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA: www.escolaeducacao.com.br / www.colegioweb.com.br 
Livro A escola é nossa 

http://www.colegioweb.com.br/


EMEB. Profª Fabíola de Lima Goyano 
5º anos - Aulas planejadas da semana 30 de março a 3 de abril de 2020 

 
GEOGRAFIA 

 

✓  Objetivo: Analisar dinâmicas populacionais na Unidade Federativa em que vive, 

estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura.  

Compreender os conceitos de  migração externa e migração interna. 

✓  Contextualização   Na aula passada, estudamos sobre os conceitos de migração, 

emigração e imigração. Agora vamos estudar como essas migrações podem ocorrer, 

tendo o foco principalmente nos imigrantes que vieram para o Brasil.  

✓ Atividade 1: LEIA OS TEXTOS A SEGUIR  

✓ Atividade 2: RESPONDA AS QUESTÕES EM SEU  CADERNO . 

 

MIGRAÇÃO EXTERNA E MIGRAÇÃO INTERNA 
 

          Os movimentos migratórios podem ser externos ou internos. Quando as pessoas 

migram de um país para outro, trata-se de uma migração externa.  Mas quando as 

pessoas migram de um lugar para o outro dentro do próprio país, por exemplo, de um 

município para o outro trata-se de uma migração interna. 

MIGRAÇÕES EXTERNAS NO BRASIL 

          Grande parte da população brasileira é formada por descendentes de imigrantes 

que vieram de diferentes partes do mundo. 

          Entre 1884 e 1939, cerca de 4 milhões de imigrantes  entraram no Brasil, 

contribuindo para aumentar a população brasileira. 

FONTE: Adaptado do Livro Buriti Mais Geografia: 5º ano. 

1. Explique o que é uma migração externa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Explique o que é uma migração interna: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Observe a tabela e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: IBGE. Brasil :500 anos de povoamento. Rio de Janeiro. IBGE.2000 

A) A tabela mostra a nacionalidade de alguns grupos de imigrantes que vieram para o 

Brasil nesse período. Qual o país de origem desses imigrantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________ 

B) Qual o total da chegada de imigrantes ao Brasil neste período? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

CHEGADA DE IMIGRANTES NO Brasil (1884 – 1939) 

NACIONALIDADE IMIGRANTES 

Italianos 1.412.263 

Portugueses 1.204.394 

Espanhóis 581.718 

Alemães 170.645. 

Japoneses 185.799 

Sírios 98.962 

Outros 504.936 

Total 4.158.717 



AULA 2 

✓ Atividade 1. Observe os gráficos sobre a porcentagem em relação ao número de 

IMIGRANTES que chegaram ao Brasil em algumas décadas: 

 

✓ Atividade 2. Com base nos gráficos, responder as perguntas no caderno: 

 

 



EMEB. Profª Fabíola de Lima Goyano 
5º anos - Aulas planejadas da semana 30 de março a 3 de abril de 2020 

ARTES 

✓ Objetivo: Ampliar conhecimentos culturais e compreender o conceito Pop Art.  

✓ Passo a passo : Você vai precisar de: 

 • uma folha sulfite, ou poderá fazer no seu caderno de desenho  

• Seus lápis de cor 

 • O lápis que você usa para escrever e sua borracha.  

• Faça a leitura do texto abaixo Pop Art e assista o vídeo. 

 • crie uma ilustração seguindo as características da arte trabalhada. 

 • Crie seu desenho e seu texto, usando sua imaginação e criatividade Desenhe tudo primeiro. 

Quando toda a folha for ocupada e você se sentir satisfeito com o seu trabalho, pode pintar. 

• Coloque seu nome e o ano / ciclo atrás da folha. 

 • Guarde todas as atividades que fizer em casa para trazer à escola, para dividirmos nossas 

ideias com todos.  

• Sugiro que você trabalhe uma hora na observação e criação do desenho. E depois descanse. 

Retome o desenho pronto, por mais uma hora, e pinte com bastante capricho, inclusive o 

fundo. 

 

POP ART 

       POP ART É A ABREVIAÇÃO DE “POPULAR ART”. FOI UM MOVIMENTO ARTÍSTICO QUE SE 

DESENVOLVEU NA DÉCADA DE 50, NA INGLATERRA E NOS ESTADOS UNIDOS.  

      OS ARTISTAS DESTE MOVIMENTO BUSCARAM INSPIRAÇÃO NA CULTURA DE MASSA PARA 

CRIAR SUAS OBRAS DE ARTE. USAVAM LATAS DE REFRIGERANTE, EMBALAGENS DE ALIMENTOS, 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, BANDEIRAS, PANFLETOS DE PROPAGANDA E QUALQUER OUTRO 

OBJETO QUE PUDESSE SERVIR DE BASE PARA A ARTE DA ÉPOCA. 

     CORES VIVAS ERAM MUITO USADAS E OS ARTISTAS CHEGAVAM A MODIFICAR O FORMATO 

DOS OBJETOS. A TÉCNICA DE REPETIR VÁRIAS VEZES UM MESMO OBJETO, COM CORES 

DIFERENTES E A COLAGEM ERAM MUITO USADAS.  

      O MAIOR ARTISTA DE POP ART DA ÉPOCA FOI ANDY WARHOL. CONHEÇA ALGUMAS 

CRIAÇÕES EM POP ART. 

 



 

   

COMO VOCÊ DEVE TER PERCEBIDO, ALGUNS ARTISTAS COSTUMAVAM REALMENTE USAR 

PRODUTOS COMPRADOS ‘EM MASSA’ PELA POPULAÇÃO PARA ILUSTRAR O MOVIMENTO 

ARTÍSTICO. SE POSSÍVEL COMPLEMENTE A AULA OBSERVANDO O VÍDEO NO LINK ABAIXO  

https://www.youtube.com/watch?v=qL-G3_c9Evk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qL-G3_c9Evk
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ATIVIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
✓ Objetivos: Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou escolar em 

textos que circulam em meios digitais ou impressos. 

✓ Contextualização:  Nosso corpo precisa de cuidados para se manter saudável, entre estes 

cuidados está a alimentação adequada. Devemos ingerir alimentos variados que fornecerá 

ao nosso corpo nutrientes necessários para funcionar, crescer e defender-se de doenças. È 

importante lembrar que os cuidados com a alimentação aliados à prática regular de 

atividade física são fundamentais para uma boa saúde. 

 
1 - Vamos pesquisar as funções de cada nutriente da nossa alimentação, depois anote em seu 
caderno.  
 

NUTRIENTES    FUNÇÃO NO CORPO             TIPOS DE ALIMENTOS 

 
CARBOIDRATOS 

  

 
PROTEÍNAS 

  

                                
GORDURAS 

  

 
SAIS MINERAIS 

  

 
VITAMINAS 

  

  
 
  2. Registre quais alimentos você ingeriu no período de um dia, depois escreva quais são os 
nutrientes: Café da manhã , almoço, tarde e Jantar, e anote em seu caderno. 
 
 
 

 

 

 



 

 


