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MATEMÁTICA 

Objetivos:  

• Compreender o que são figuras plana e não-planas (espaciais).  

• Compreender o que são poliedros e corpos redondos. 

• Nomear as figuras geométricas. 

• Solucionar situações problema. 

Contextualização: Vamos relembrar e aprender sobre Geometria pensando nas figuras 

geométricas! E solucionar as situações problema! 

Atividade: 

1. Renato tem alguns modelos de figuras geométricas. Responda:   

a. Pesquise na internet, caso você não saiba, os nomes das figuras geométricas abaixo. 

b. Copie no caderno a tabela abaixo e separe as figuras planas das figuras não-planas.  

 



 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-

3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=

754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM 

 

FIGURAS PLANAS FIGURAS NÃO-PLANAS 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

c. Renato quer separar as figuras planas em dois grupos. Copie no caderno a tabela abaixo e 

ajude Renato a reorganizar as figuras geométricas planas. Fique atento às semelhanças 

das figuras para organiza-las na tabela. Lembre-se de colocar um título nas colunas de 

sua tabela.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM


2. Observe as figuras e leia o texto. Depois, copie e responda às questões em seu caderno.  

    

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-

3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=

754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM 

           
          Algumas das figuras acima são arredondadas. É o caso da esfera, do cilindro e do cone. 
Essas figuras são chamadas corpos redondos.  
         Outras figuras são não arredondadas. É o caso da pirâmide, do cubo, do paralelepípedo e 
do prisma. Essas figuras são chamadas poliedros – que significa “muitas faces”. 
 

      

a. O que há de parecido nos poliedros? E de diferente?  

b. O que há de parecido nos corpos redondos? E de diferente? 

 

 

3.  Copie a tabela abaixo e escreva nomes de objetos que lembram a figura geométrica 

indicada.  

 

a. Corpos redondos 

ESFERA CONE CILINDRO 

   

   

   

 

b. Poliedros 

https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM


PARALELEPÍPEDO PIRÂMIDE CUBO 

   

   

   

 

 

4. Leia a história a seguir e responda no caderno o que se pede nas atividades. 



 



 



 

Fonte: http://reridamaria.com.br 

• NOMEIE EM SEU CADERNO CADA FORMA GEOMÉTRICA, se necessário, pesquise na internet ou consulte o 

“Dicionário da Geometria” neste bloco de atividades mesmo. 



 



 



 

 

http://reridamaria.com.br/wp-content/uploads/2018/04/geo6.png 

 

http://reridamaria.com.br/wp-content/uploads/2018/04/geo6.png


 

• Agora, copie e solucione as situações problema em seu caderno. 

 

1. Felipe gosta muito de brincar de adivinhas. ele tem um álbum com 1 milhar, 7 centenas, 3 

dezenas e 8 unidades de adivinhações. 

 

a)   Quantas adivinhações ele tem? 

 

b)  Sua irmã Fernanda tem a metade dele. quantas ela tem? 

 

c) Quantas adivinhações faltam para Felipe completar 2 milhares? 

 

d)  Se Felipe retirar 4 centenas e 8 unidades de adivinhações de sua coleção, com quantas 

ficará? 

 

e)  Se Fernanda triplicar sua coleção, com quantas adivinhações ficará? 

                                                                    

f)    qual é a diferença de adivinhações entre Felipe e Fernanda? 

 

 

2. Num condomínio há 12 prédios com 20 andares em cada um. se em cada andar há 4 

apartamentos, quantos apartamentos há ao todo nesse condomínio? 

 

 

3. Hermenegildo é um homem muito elegante. Ele adora gravata-borboleta. Diz que elas 

valorizam seu pescoço. Hermenegildo tem 40 gravatas lisas, 56 de bolinhas, 18 listradas, quatro 

xadrez, oito de estampados diversos, 288 floridas e 30 cachecóis. 

 

 

a)   Quantas gravatas Hermenegildo tem? 

 

b)  De quais informações você não precisa para dar resposta ao problema? 

 

4. Numa indústria de cerâmica, foram produzidos 2.830 azulejos num dia. Essas lajotas foram 

colocadas em várias caixas. 

 

a)   Quantos azulejos foram produzidos nesse dia? 



 

b)   Em quantas caixas cabem 36 azulejos? 

 

c)   Quantos azulejos sobraram fora das caixas? 

 

d) Quantos azulejos são necessários para completar mais uma caixa? 

 

e)   Uma construtora comprou 13 caixas desses azulejos. Quantos azulejos ela comprou? 

 

f) Quantos desses azulejos sobraram na indústria? 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

http://reridamaria.com.br/wp-content/uploads/2018/04/geo6.png 

https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3

hl5Ycnr2JM-

3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoEC

A8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM 

https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3

hl5Ycnr2JM-

3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoEC

A8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM 

Livro didático: Buriti Mais Matemática 5º ano, Ed. Moderna. 

 

 

PLANEJAMENTO TELETRABALHO 

SEMANA 24.04 a 01.05.2020 

(01.05.2020, sexta-feira- feriado) 

 

PORTUGUÊS 

Objetivo: Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que aparecem na 

tirinha abaixo; interpretar os textos e aferir informações: 

Contextualização: Já observamos que o gênero noticia como todos os outros gêneros têm 

características próprias que os identificam, então nesse momento vamos exercitar o que 

aprendemos até aqui. 

http://reridamaria.com.br/wp-content/uploads/2018/04/geo6.png
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=QbAF3bSy0RwgwM&imgdii=zUK3TwhqfyMMRM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM
https://www.google.com.br/search?q=figuras+geom%C3%A9tricas+planas+e+espaciais&sxsrf=ALeKk02y9bzS6yYjT3hl5Ycnr2JM-3yf8w:1585563679563&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijg47__MHoAhVRI7kGHQAMB0YQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=754#imgrc=eVfhxlAmWRmQrM&imgdii=QbAF3bSy0RwgwM


Atividade: copie as perguntas no caderno e responda 

 
1 

 
 

https://docplayer.com.br/18233017-Lingua-portuguesa-prova-1o-bimestre-3o-ano.html 

2 –Copie o texto abaixo no caderno e destaque todos os dados importantes que aparecem nesta 

notícia abaixo: O que? Como? Por quê? Onde? Quando? Quem?’  

 

https://docplayer.com.br/18233017-Lingua-portuguesa-prova-1o-bimestre-3o-ano.html


 

https://docplayer.com.br/18233017-Lingua-portuguesa-prova-1o-bimestre-3o-ano.html 

 

3 – Pesquise em revistas e jornais uma NOTICIA, recorte e cole no caderno. Leia com atenção a 

notícia que você escolheu e identifique as seis perguntas características do gênero, copiando 

cada parte no caderno.  

 HISTÓRIA  
 
 
*OBJETIVO: Refletir sobre como surgiu uma das mais importantes culturas do mundo Pre 
columbino.  
*Identificar o Início das instituições estatais a partir do excedente de produção e o 
desenvolvimento do comercio; 
* Reconhecer a indistinção entre política e religião em sociedades antigas, compreendendo o 
papel exercido pelos templos religiosos no âmbito da vida. 

https://docplayer.com.br/18233017-Lingua-portuguesa-prova-1o-bimestre-3o-ano.html


CONTEXTUALIZAÇÃO: De acordo com o texto, responda o questionário Sobre os Povos 

Andinos.  

ATIVIDADE: Copie em seu caderno somente as alternativas assinaladas. 

 
 

Povos Andinos 
 

 A Civilização Maia compunha um mosaico de diferentes culturas independentes que e   

desenvolveu-se na Mesoamérica, nas regiões onde hoje se localizam a Guatemala, Belize, El 

Salvador, Honduras e o México. Ruínas e artefatos típicos da cultura maia foram encontrados 

pelos arqueólogos em todos esses países. 

Elas baseiam-se principalmente nas culturas do Peru Antigo e algumas outras, como 

Tiahuanaco. 

A Teocracia é uma forma de governo que submete os assuntos relativos ao Estado ao 
controle de uma religião. No caso dos maias, o governante era considerado um representante de 
deus na Terra e, além de ser o representante maior da religião maia, também era o líder nos 
assuntos relativos à administração local. 

Quando os espanhóis chegaram à Mesoamérica, encontraram o povo maia em processo 
acelerado de decadência, com muitas cidades esvaziadas e outras completamente abandonadas. 

De acordo com alguns estudiosos, a decadência dos maias foi causada pelas secas mais 
intensas que aconteceram a partir do século IX. A diminuição da chuva afetou diretamente a 
produção alimentícia dos maias. 

O Império Inca foi a última entidade política soberana que emergiu das civilizações andinas 

antes da conquista pelos espanhóis. O Império Inca era uma "colcha de retalhos" de línguas, 

culturas e povos. Os componentes do império não eram uniformes, nem as culturas locais 

totalmente integradas. Por exemplo, a cultura chimu usava dinheiro em seu comércio, enquanto o 

Império Inca como um todo tinha uma economia baseada na troca e na tributação de produtos de 

luxo e de trabalho. As porções de Chachapoya que havia sido conquistadas eram quase 

abertamente hostis aos inca e os nobres incas rejeitaram uma oferta de refúgio no seu reino após 

problemas com os espanhóis. 

O domínio espanhol exterminou ou transformou muitos elementos das antigas civilizações 

andinas, principalmente a religião, o idioma e a arquitetura. 

Fontes: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-andina.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist 

https://brainly.com.br/tarefa/19759400 

 

De acordo com o texto, responda o questionário e copie em eu caderno  somente as alternativas 

assinaladas. 

 

1 - Leia as afirmações a respeito da Civilização Maia e marque a alternativa incorreta: 

a) Vivia em cidades-estado independentes. 

b) Formava uma sociedade extremamente hierarquizada. 

c) Quando os espanhóis chegaram, os maias estavam no auge e dominavam vários povos nas 
proximidades. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-andina.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist
https://brainly.com.br/tarefa/19759400


d) Possuía uma religião politeísta, ou seja, constituída por vários deuses. 
 

 

Assinale as alternativas corretas 

2 - O que explica a desarticulação que a Civilização Maia sofria no momento em que os 
espanhóis chegaram à América no século XVI? 

a) Mudanças climáticas, que afetaram as colheitas e a produção de alimentos. 

b) Chegada dos Astecas a Iucatã no século XVI. 

c) Epidemia de varíola, que dizimou a população. 

d) Disputa pelo poder entre os filhos de Montezuma. 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

 
 
3 – O   poder na civilização maia era realizado por um representante chamado de "Halach Uinic", 
que era visto pelos maias como um representante dos deuses na Terra. O "Halach Uinic" 
concentrava o poder para as funções civis, religiosas e militares dos maias. Essa forma de 
governo é conhecida como: 

a) Teocracia 

b) Democracia 

c) Autocracia 

d) Ditadura 

e) Anarquia 

 
 4 - A cultura maia, uma das mais importantes do mundo pré-colombiano, floresceu na região que 
hoje corresponde ao(s): 

a) Uruguai, Argentina e sul do Chile. 

b) Paraguai e Bolívia. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) norte de Guatemala, Belize, parte de El Salvador, Honduras e sudeste do México. 

e) Andes peruanos. 
 
 

Fontes: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-andina.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist 

https://brainly.com.br/tarefa/19759400 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-andina.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist
https://brainly.com.br/tarefa/19759400


GEOGRAFIA  

 

 

 
 
OBJETIVO: Conhecer aspectos relacionados à distribuição da população no território brasileiro. 

- Entender o conceito de migração e o que leva as pessoas a migrarem 

 
 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Nas aulas anteriores aprendemos sobre os estados mais e menos 
populosos e no seguimento pesquisamos os principais motivos de mortalidade nessas super 
população, então agora vamos pesquisar e analisar qual é a relação dessa mortalidade e a 
infraestrutura dos estados populosos. 
 
 
 
 
ATIVIDADE: Pesquise em livros e internet o que é infraestrutura e faça uma análise de como 
essa infraestrutura pode interferir na mortalidade de estados populosos no Brasil. Registre em 
seu caderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIÊNCIAS 

 

 
 
OBJETIVO: - Identificar e localizar os órgãos que fazem parte do sistema digestório do ser 
humano. 
                    - Compreender o processo de digestão dos alimentos no corpo do ser humano. 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: O nosso livro apresenta alguns sistemas do corpo humano e vamos 
revisar o sistema digestório e a nossa nutrição. 
 
 
 
 
ATIVIDADE: Pesquise em livros e internet e responda as perguntas a seguir, mas não se 
esqueça de fazer todas as anotações em seu caderno. 
 

01) Por que precisamos nos alimentar? 
02) Qual a principal função do sistema digestório? 
03) Quais são os órgãos que compõe o sistema digestório? 
04) Onde começa o processo da digestão? 
05) Sabemos que os alimentos são transformados em energia. Cite três atividades humanas 

que necessitam de energia. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

E.M. PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO 

PRAÇA LAURO MICHELS, 30 CENTRO – DIADEMA - TEL: 4044-8598 
 

Professor: Felipe Pereira Prontuário: 118.261 Disciplina: Educação Física 
 

Aulas para os 5ºs  anos 
 
 
Objetivos das Atividades: Conhecer e experimentar as brincadeiras e os jogos do contexto 
popular e africanos.  
 
Contextualização: Explicar por meio de linguagem corporal, visual, oral ou escrita, uma 
brincadeira do contexto popular e africano. 
 

 

Atividade 1: Amarelinha 

 

O jogo da Amarelinha, brincadeira também conhecida como pular macaco, academia, maré ou sapata, é 

uma atividade infantil muito conhecida e tradicional no Brasil. Ao mesmo tempo que ajuda as crianças a 

conhecer e a escrever os números, também desperta e exercita as suas habilidades como contar, raciocinar 

e o equilíbrio. 

A seqüência numérica que se exige para brincar de amarelinha incentiva a criança a desenvolver o 

raciocínio lógico matemático. Os saltos ou pulos que a criança terá que dar lhe dará mais agilidade, 

coordenação e força. É uma brincadeira que auxilia o desenvolvimento motor da criança.  

 

Como brincar:  

 

• Com um giz ou algum outro objeto que dê para demarcar o espaço, desenhe o diagrama composto 

de 10 quadros e numere-os  de 1 a 10, conforme imagem abaixo. Pode-se fazer uma amarelinha menor ou 

maior, segundo o tamanho e as capacidades das crianças. 

• Feito isso, para começar a jogar, a criança deve se posicionar a frente do diagrama, e atirar o 

marcador na casa de número 1, neste quadrado a criança não poderá pisar. 

• A criança começará o circuito da amarelinha pulando com os dois pés (nas casas duplas), após a 

casa 1 e um pé (nas solitárias) segundo a posição dos quadrados. O objetivo é, sem pisar na casa onde 

está o marcador, que a criança percorra pulando a amarelinha até o número 10, pegue o marcador e volte. 

• Se a criança errar, ou seja, não acertar o marcador no quadrado do nº correspondente ou mesmo 

não conseguir se equilibrar para pegar o marcador, passará a vez para o próximo jogador. 

• Será vencedora a criança que consiga completar todo o percurso até o nº 10 primeiro. 

• Também se pode inovar neste jogo. Fazer amarelinhas com formatos diferentes, para facilitar ou 

dificultar a brincadeira. A criatividade também conta. 

 



 

Imagem: http://colegioprudente.com.br/novo/brincando-de-amarelinha-infantil-5/ 

 

Atividade 2:  Mar e terra 

 

Originária de Moçambique, a brincadeira é muito fácil de ser executada. 

  

Como brincar:  

 

Esse jogo é feito da seguinte maneira. Primeiro, deve-se demarcar uma linha no chão, de preferência que 

dê pra ficarem todos os participantes nela. Num lado, escreve-se a palavra TERRA; no outro, MAR. A 

brincadeira começa com todas as crianças de um lado dessa linha; por exemplo, no lado TERRA. Ao 

ouvirem MAR, todas devem se dirigir para o lado do MAR e vice-versa. Aquele que pular para lado errado 

sai da brincadeira e o vencedor é aquele que ficar por último. 

Quando os alunos estiverem mais familiarizados com os comandos, fale as palavras rapidamente ou repita 

seguidamente uma delas a fim de confundir as escolhas. 

 

. 

 

Imagem:http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/oi-amiguinhos-hoje-iremos-conhecer-um.html 

 

http://colegioprudente.com.br/novo/brincando-de-amarelinha-infantil-5/
http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/oi-amiguinhos-hoje-iremos-conhecer-um.html
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Aula de Arte – Professora Joy – Quinto ano 

 

Aos educandos e suas famílias, 

Como nosso contato está temporariamente limitado, peço para todos que puderem e quiserem, 

enviar fotos dos desenhos ou das atividades nesse email: joyjapyarte@gmail.com  Caso eu 

receba diversas fotos dessas atividades, poderei organizar uma exposição virtual desses 

registros. Essa também será uma forma de acompanhar (quem puder e quiser) as atividades de 

arte nesse período. 

 

Lembrando que algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas e o 

registros poderão ser realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas). As 

crianças que não conseguirem escrever podem responder oralmente para a família. 

 

Boa semana pra vocês. 

 

 

     

Jogo da Canaleta 

 

Objetivo/ Contextualização: O objetivo direto era claro: equilibrar a bolinha sobre a canaleta. 

Mas e se eu dissesse que  esse jogo tem vários outros objetivos? Ele também faz a gente 

pensar sobre o nosso corpo durante o jogo. Nossa primeira pesquisa foi individual. Você se 

lembra desse momento? 
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Atividade 1: 

  
   Observe as imagens abaixo e responda: 
 

                                        
   

- O que eles estão fazendo?  
- As atividades que eles estão fazendo são parecidas com o Jogo da Canaleta? O que 
há de parecido ou de diferente nessas atividades? 
- Você já tentou fazer alguma dessas atividades? 

  
 

 
Atividade 2:  

 

- Procure objetos que você possa equilibrar. Pode se inspirar nas imagens, (com objetos ou 

linhas no chão que podem ser as linhas do piso ou imaginárias) mas também pode usar a 

imaginação procurando outras formas. Pense de que forma diferente você pode pesquisar 

sobre equilíbrio. Depois de conseguir equilibrar, você também pode andar pela casa, sem cair 

ou derrubar objetos. 

 

Se a família quiser e puder, mande fotos dessa atividade no email joyjapyarte@gmail.com Será 

Imagem 1, 2 e 3 – estudantes do fundamental pesquisando equilíbrio. 

 Utilizando uma canaleta, bola e o corpo. 

mailto:joyjapyarte@gmail.com


muito bom poder ver como estão realizando as atividades. 

 

 

 
 

 


