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ATIVIDADES 5º. ANO – SEMANA DE 14 DE ABRIL A 20 DE ABRIL

Prezado aluno,  prezada aluna para dar continuidade em nossos estudos,  colocamos
abaixo as atividades que vocês deverão realizar durante essa semana. São atividades,
divididas pelos componentes curriculares. Dicas importantes: Não precisa fazer tudo no
mesmo dia,  mas  não  deixe  acumular,  pois  semana  que  vem  você  receberá  outras
atividades. Procure fazer um pouquinho por dia. Se você fizer cinco atividades por dia,
ficará bem fácil. Todas as atividades sinalizadas devem ser feitas no seu caderno. Você
deve apresentar tudo finalizado para seu professor ou professora, no primeiro dia de
volta às aulas.   As atividades que você deverá fazer no caderno estão sinalizadas com
a figura abaixo:

Assim, onde você encontrar essa figurinha, já sabe que tem uma atividade a ser escrita,
e não somente lida.

   LÍNGUA PORTUGUESA  

Objetivos:

 Ler e interpretar o texto lido

 Identificar a classificação da divisão silábica

 Reconhecer corretamente os adjetivos para caracterizar os substantivos
que os acompanham

 Empregar corretamente os adjetivos de acordo com os substantivos dados

 Desenvolver a criatividade na produção escrita

Leia o texto abaixo:

A Cidade Cinzenta

Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta.

Todos os dias ele usava um terno cinza e fazia as mesmas coisas: ia de

casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nunca alguém havia visto

esse homem dar um sorriso.  Todas as pessoas que ali  moravam eram

assim, como aquele homem cinzento. A cidade onde viviam estava sempre

nublada. 
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Enormes nuvens cinza ficavam no céu, mostrando constantes ameaças de

chuva, embora só chovesse às vezes. 

Um dia, a caminho do trabalho, o homem cinzento encontrou um lápis de

cor  laranja  no  chão.  Quando  o  viu,  parou  e  ficou  olhando

fixamente para aquele objeto, até que finalmente decidiu pegá-

lo. Com o lápis de cor laranja, desenhou um enorme sorriso

em seu rosto e se sentiu diferente, muito melhor do que se

sentia antes. Colocou então o lápis em seu bolso e continuou

seu caminho. 

Enquanto caminhava com o sorriso desenhado em seu rosto, as pessoas

que o olhavam acabam se assombrando e, pouco a pouco, se contagiavam e

começavam a sorrir. Não demorou e toda a cidade tinha um sorriso no rosto pois

um havia contagiado o outro. As nuvens cinza começaram a desaparecer e o sol

surgiu, contagiando com seus raios a cidade, que começou a se tornar colorida e

alegre. 

( conto mexicano traduzido por Janaína Spolidorio )

 ATIVIDADE 01

Compreensão de texto

Vamos responder algumas questões sobre o texto?

a) Qual é o título do texto?

b) Quantos parágrafos existem no texto? 

c) Qual é o tema do texto?

d) Quem é o personagem principal da história?
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e) Cite algumas características das pessoas que moram na cidade.

f) Cite algumas características da cidade.

g) O que aconteceu de diferente na vida do homem cinzento para que ele
mudasse?

 ATIVIDADE 02

Vamos refletir sobre o assunto

Vamos pensar um pouco mais sobre o que o texto nos ensina?

a) O que levou as pessoas a mudarem?

b) O que você acha que poderia animar as pessoas nesse momento que
estamos vivendo?

c) O que você pode fazer para melhorar o humor de alguma pessoa?

d) Escreva uma situação em que o seu dia ou de alguma pessoa estava
cinzento e alguém conseguiu deixa-lo colorido:

e) Você  conhece  pessoas  como  o  homem  cinzento,  que  estão  sempre
infelizes? Descreva quais características as deixam cinzentas. (não cite
nomes)

 ATIVIDADE 03

Produção de texto

Agora é sua vez crie uma continuação para esta história. O que aconteceu 
depois deste dia? 
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 ATIVIDADE 04

Gramática

Vamos pensar um pouco mais sobre as palavras do texto e revisar o que já
aprendemos? 

a) Você lembra o que são palavras monossílabas? São aquelas que só têm
uma sílaba. Retire do texto 5 monossílabos e escreva no caderno.

b) Você lembra o que são palavras dissílabas? São aquelas que só têm duas
sílabas. Retire do texto 5 palavras dissílabas e escreva no caderno.

c) Você lembra o que são palavras trissílabas? São aquelas que só têm três
sílabas. Retire do texto 5 palavras trissílabas e escreva no caderno.

d) Você lembra o que são palavras polissílabas? São aquelas que têm mais
de  três  sílabas.  Retire  do  texto  5  palavras  polissílabas  e  escreva  no
caderno.

 ATIVIDADE 05

No texto acima você viu algumas características das pessoas, da cidade, etc. As
palavras que indicam características são chamadas de adjetivos,  os adjetivos
podem ser usados para pessoas, objetos, lugares, etc. Crie três adjetivos para
cada palavra abaixo:

a) caneta:

b) São Paulo:

c) Marisa:

d) celular:

e) Brasil

 ATIVIDADE 06

Copie as frases abaixo no caderno e aí então circule os adjetivos e ligue a quem 
ele se refere:

a) Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta.

b) A cidade onde viviam estava sempre nublada. 
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c) A cidade começou a se tornar colorida e alegre.

 ATIVIDADE 07

DESAFIO

No caça palavras abaixo tem 10 palavras do texto, escreva em seu caderno as 
que você encontrar. Lembrando que as palavras podem estar escritas na vertical 
ou na horizontal e nas duas posições ela pode estar invertida, preste bem 
atenção:

Ex: CASA - C  ASAC A  
A S
S    A
A         C

K I L O S B O X N Q S L
Z C I N Z E N T O D X V
L X A N B T X O H T C O
T L S S X K N H P L W O
Q F E U U A H L O A F T
O S I R R O S A E R N E
Q Y Y L K M L B W A J J
M O I O Y E X A F N M B
R V U C P P A R A J E O
I F A H K O Q T C A B A
S W P U J L X C Z S A R
L B X V H F F T C Q D V
O J M A J M E M O H I Z
O Q L V D L A T S T C C
G S G R C O N R E T K O
F N C Q Y Z A Y Q N G B

MATEMÁTICA

Objetivos:

● Reconhecer as características de polígono e dos 
não polígono.

● Identificar e classificar seus elementos, quanto ao 
número de lados.
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Em nosso cotidiano, conseguimos identificar
diversos objetos que possuem semelhanças
com  as  formas  geométricas  planas.  Então
vamos conhecer um pouco desses conceitos
geométricos.

COPIE O TEXTO ABAIXO PARA SABER O
SIGNIFICADO DE POLÍGONO E NÃO
POLÍGONO.   

 O 
que é um 

Polígono:

Polígono é  uma  figura  geométrica  plana  e  fechada  formada  por

segmentos de retas, chamados de lados. De acordo com a quantidade de

lados que as formam, estas figuras possuem nomes e formatos diferentes.

Polígonos formados por 3 lados (triângulo), 4 lados (quadrilátero),

5 lados (pentágono) e 6 lados (hexágono), segmentos de reta.

Um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui 

um ponto inicial e um ponto final. Exemplo:

                                              

Uma característica importante para reconhecer um polígono é saber que

seus segmentos de retas nunca se cruzam, exceto nas extremidades

Os  não polígonos são  figuras  geométricas  semelhantes  aos  polígonos,

mas que não possuem todos os elementos que os caracterizam.
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A figura geométrica  não será um polígono caso se enquadre em

uma destas situações:

 se possuir pelo menos um cruzamento de retas.
 se possuir curvas.

VOCÊ TAMBÉM PODE ACESSAR OS LINKS ABAIXO PARA SABER UM
POUCO MAIS SOBRE POLÍGONOS:

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws

Fonte: https://www.significados.com.br/poligono/

ATIVIDADE 08

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU 
CADERNO, RÉGUA, LÁPIS E BORRACHA. COPIE AS FIGURAS EM SEU
CADERNO.

  

ATIVIDADE 09

RELACIONE EM SEU CADERNO AS FIGURAS ACIMA COMO: POLÍGONOS
E NÃO POLÍGONOS. FAÇA IGUAL AO EXEMPLO ABAIXO:

https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws
https://www.significados.com.br/poligono/
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EXEMPLO: FIGURA 1 – NÃO POLÍGONO

OBSERVE AS FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS ABAIXO.

Você conhece essas figuras?

TRIÂNGULO RETÂNGULO QUADRADO CÍRCULO

ATIVIDADE 10

COPIE  AS  PERGUNTAS  ABAIXO  EM  SEU  CADERNO  E

RESPONDA:

a) Quais dessas figuras são formadas por apenas retas?

b) Qual dessas figuras é formada por curvas?

c) Qual dessas figuras tem 3 lados?

d) Quais dessas figuras possuem 4 lados?

e) Qual a diferença de um quadrado e um retângulo?

ATIVIDADE 11

Observe  o  número  que  indica  o  preço  na  imagem  do  automóvel  e

responda as questões.
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a) Quantas ordens têm esse número?

b) Quantas classes têm?

c) Qual é o algarismo das unidades simples?

d) A que classe pertence o algarismo 8?

e) Decomponha o número 48.990

ATIVIDADE 12

Faça como no exemplo,  escreva com algarismos o número formado

por:

a) dois milhares, oito dezenas e três unidade s – 2.083

b) nove centenas, quatro dezenas e três unidades –

c) quatro unidades de milhar, três centenas e sete unidades –

d) sete unidades de milhar, cinco centenas, uma dezena e nove unidades –

e) três dezenas de milhares, seis centenas, sete dezenas e uma unidade –

f) uma centena de milhares, cinco dezenas de milhar e oito dezenas –

ATIVIDADE 13

a) Em qual das alternativas abaixo o número 4 representa quatrocentos mil?

  (    ) 3.040         (    ) 51.430        (    ) 4.571                (    ) 1.400.000

b) Em qual das alternativas abaixo o número 7 está na classe da dezena de

milhar?

            (    ) 917.438             (    ) 753.200               (    ) 72.149              (    ) 79
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c) Em qual das alternativas abaixo o número 3 está ocupando a 2ª ordem?

            (    )13.842                 (    ) 18.430                (    ) 328                   (    ) 53

ATIVIDADE 14

Descubra a regra que pode ser usada em cada sequência e complete-as

em seu caderno:

ATIVIDADE 15

Observe o gráfico abaixo e responda as questões.

a) Qual o nome dado a esse tipo de gráfico?

b) Qual a região que apresenta a maior população indígena do Brasil?
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c) Qual a região que apresenta a menor população indígena do Brasil?

d) Qual o total da população da região Norte e Centro-Oeste?

e) Quanto a região Norte tem a mais que a região Sul?

f) Organize os números do gráfico em ordem crescente.

g) Qual era o total de índios no Brasil segundo o gráfico?

h)  Vamos  praticar  a  multiplicação  e  a  divisão  usando  os  números  do

gráfico? Então resolva as operações abaixo no caderno.

▼ 62.730 x 3 =                                     ▼ 165.457 x 2 =

▼ 59.491 x 4 =                                     ▼27.942 ÷ 3 =

▼9.592 ÷ 2 =                                        ▼62.730 ÷ 5 =

i)  Qual  o maior número que você consegue montar usando os algarismos da

população indígena da região Centro-Oeste? Não pode repetir os números.

j)  Escreva qual é o valor posicional do algarismo 7 nos números retirados do

gráfico.

62730 –

27942 –

165457 – 

Já resolveu as atividades anteriores? Parabéns!!! Agora para terminar
que tal um desafio?
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DESAFIO!Descubra  o  valor  de  cada  fruta  e  escreva  o

resultado final.

RESULTADO:_____________
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CIÊNCIAS

Objetivo da atividade: conhecer e identificar a etapas de digestão que processam
nossa alimentação, compondo o sistema digestório:
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ATIVIDADE 16

APÓS OBSERVAR BEM A IMAGEM ACIMA, RESPONDA:

1- Na boca, existe um componente que a imagem não mostra... mas de 
muita importância no processo de digestão. Este componente é:

       (   ) a língua               (   ) os dentes

2- As glândulas salivares são responsáveis por produzir:

             (    )   suor                 (    ) saliva            (    ) urina

3- Qual é o órgão do sistema digestório responsável por levar o alimento até 
o estômago?

       (    )  pâncreas        (    ) esôfago     (    ) fígado

4- Ao chegar ao estômago, os alimentos começam a se desmanchar com a a
ajuda de um liquido chamado de :

  (    ) sangue          (    ) suco gástrico          (     ) água

5- Quando os alimentos saem do estômago, são enviados para o intestino 
delgado e depois vão para o intestino:

(    )  fino                    (    ) grosso                (    ) largo

6- Quando finalmente , após serem retirados todos os nutrientes, os 
alimentos são transformados em :

(    ) sangue              (    ) músculos              (    ) fezes

7- As fezes, resíduo final de todo esse processo, é eliminado pelo nosso 
corpo através do:

(    ) fígado                 (    ) ânus     (    ) pâncreas
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HISTÓRIA

Objetivo: Conhecer fatos relevantes em relação a formação das primeiras 

cidades.

Dando continuidade as atividades e ao assunto abordado no livro Buriti do 5˚ano,

falaremos um pouco sobre a formação das primeiras cidades. Leia o texto com

atenção para depois responder as perguntas. 

A formação das primeiras cidades

O desenvolvimento de técnicas de agricultura, como a construção de barragens e

canais para irrigar a terra, e o aperfeiçoamento de ferramentas, fizeram com que

a oferta de alimentos crescesse. Com isso, a população aumentou e a produção

de alimentos  deixou de ser  coletiva,  pois  nem todas as  pessoas precisavam

trabalhar no campo e algumas puderam dedicar-se `a produção artesanal.

A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior

variedade de produtos que poderiam ser comercializados. Essa transição levou

`a  criação  de  espaços  destinados  `a  produção  artesanal  e  ao  comercio

separados do trabalho no campo. Casas e oficinas começaram a ocupar ruas em

volta de pequenas praças, onde ocorriam feiras, dando origem `as cidades.

Muitas delas eram protegidas por muros de tijolos que delimitavam a área.

 ATIVIDADE 17:      

Responda:

a) Como ocorreu a formação das primeiras cidades?

b) Porque a produção de alimentos deixou de ser coletiva?
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 ATIVIDADE 18:      

Observe as imagens abaixo e responda `a questão.

Legenda da imagem: Ruínas do sítio arqueológico de Teotihuacán, onde se vê ao fundo, a 

Pirâmide da Lua. Esse era o centro de uma cidade asteca, no México que foi construída há cerca

de 2.100 anos atrás. Foto de 2009.

Legenda da foto: Ruinas do Templo Branco no sítio arqueológico de Uruk, hoje região do Iraque.

Essa foi a maior cidade da região há 5 mil anos atrás, servindo de modelo para várias outras 

cidades.

Fonte das imagens: viagemegastronomia.com.br / vanialima.blog.br

RESPONDA EM SEU CADERNO:

Que semelhanças você observa entre as duas imagens? E diferenças? 
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GEOGRAFIA

Objetivo: Conhecer e identificar as fases da lua e suas características. 

Leia o texto com atenção e em seguida responda as questões no caderno.

Fases da Lua

A lua é o satélite natural da terra que ao contrário do sol, não tem luz própria. A luz que
vemos vem do sol, a lua recebe a luz solar e a reflete essa luminosidade que a lua
recebe não é sempre a mesma, pois ás vezes a terra entra na frente do sol e isso muda
a quantidade de luz que a lua recebe. Essas mudanças na luz que a lua reflete são
chamadas fases da lua, cada fase dura aproximadamente 7 dias . A lua passa por 4
fases: a lua cheia, lua nova, quarto crescente e quarto minguante. Para completar esse
ciclo leva-se aproximadamente 28 dias.

 Lua cheia: Considerada por muitos como a fase mais bela, a lua cheia se dá quando
o sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a terra.

 Lua nova: Essa fase é marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos
apenas uma face iluminada, que forma uma letra C ao contrário.

 Quarto crescente e quarto minguante: apenas metade da sua face fica visível.

Fonte:  www.portaldoprofessor.mec.gov.br / www.estudopratico.com.br
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 ATIVIDADE 19:

Responda as questões a seguir:

a) O que é a Lua? quantas e quais são suas fases?

b)  O que é a luz da Lua?

c)  Quantos dias a lua leva para completar todas as fases?

 ATIVIDADE 20:

Em seu caderno pinte a fase da lua correspondendo ao nome ao lado de cada círculo.

 Nova                 Quarto minguante 

Cheia                     
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivo da Proposta:

 Conscientizar sobre os riscos que a obesidade infantil traz à saúde física e

mental das crianças e adolescentes;

 Aprimorar o gosto pela leitura através de conteúdos que sejam motivantes

e do interesse do educando;

 Experimentar/vivenciar  e  fluir  exercícios  físicos  que solicitem diferentes

capacidades físicas e as sensações provocadas pela sua prática;

 Estimular o gosto por brincadeiras e jogos em seus momentos de lazer;

 Promover vivências descontraídas entre educando e seus familiares;

Leia o texto sobre Obesidade Infantil e em seguida realize as atividades 

propostas:

A obesidade é  uma  doença  caracterizada  pelo acúmulo  excessivo  de

gordura  no  corpo.  Este  acúmulo  pode  ser  responsável  por  uma  série

de problemas     de     saúde  . Essa doença afeta tanto crianças quanto adultos, sendo

importante destacar que crianças obesas apresentam mais chances de tornarem-

se adultos obesos.

https://brasilescola.uol.com.br/saude/obesidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/problemas-saude.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/problemas-saude.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/problemas-saude.htm


EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – ATIVIDADES 5º. ANO – SEMANA DE 04 DE MAIO A 08 DE MAIO

Causas da obesidade infantil

Atualmente  muitas  crianças  e  adolescentes  apresentam  o  quadro  de

obesidade devido a algumas situações:

- consumo de alimentos ricos em gorduras e carboidratos;

- falta de uma alimentação equilibrada (aquela que oferece uma variedade

de nutrientes);

- aumento do número de horas em frente à televisão, tablet, computador,

vídeo-game, etc;

- falta de uma rotina de prática de exercícios físicos 

O que fazer para evitar a obesidade infantil?

A obesidade infantil pode ser combatida com a adoção de hábitos de vida

bastante  simples.  Veja,  a  seguir,  algumas dicas para  ter  uma  infância  mais

saudável e combater esse problema de saúde:

Realizar mais brincadeiras ao ar livre e ficar menos tempo assistindo TV,

jogando videogame ou navegando na internet;

Praticar esportes;

 Incluir verduras, legumes e frutas na alimentação;

Reduzir o consumo de alimentos ricos em gorduras e carboidratos, tais

como batata frita, hambúrgueres, bolos, doces e biscoitos recheados;

Estabelecer horários para a realização das refeições e não “beliscar” entre

elas;

Dormir bem;

Fazer consultas médicas de rotina para avaliar se outros fatores podem

estar contribuindo para o aumento de peso.
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 ATIVIDADE 21:

Responda no caderno as perguntas sobre o texto:

a) O que é obesidade?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________

b) Descreva os principais fatores que causam a obesidade?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________

c)  Cite  três  ações  que  podemos  adotar  em  nosso  dia-a-dia  para

combatermos a Obesidade Infantil?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________

 ATIVIDADE :

Brincadeira Caça ao tesouro

Reúna seus familiares, escolha um objeto a ser escondido. Os participantes 
ficarão de olhos fechados até que a pessoa esconda o objeto.

 Podem ser utilizados todos os cômodos da casa. Vencerá o jogo aquele que

encontrar o objeto primeiro. Você poderá variar o jogo:

-  inserindo  mais  objetos  onde  cada  objeto  encontrado  resultará  em  uma

pontuação diferente;

- escrevendo dicas para que a pessoa possa ler e aproximar-se do local onde o

objeto foi escondido.
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 ATIVIDADE 22:

Descreva no seu caderno como foi  a experiência com esse jogo.  Quem

participou com você? Quantas vezes conseguiu encontrar o objeto?

ATIVIDADE 23:

Veja  as  figuras  de  movimentos  de  yoga  abaixo  e  tente  realizar  cada

movimento ficando 20 a 30 segundos em cada posição dentro dos seus limites, o

importante é saber até onde você consegue. Procure respirar lentamente. Puxe o

ar lentamente pelo nariz e em seguida solte pela boca.
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ARTES

ASSUNTO: História em quadrinhos no Brasil

OBJETIVO: Conhecer  a origem das histórias em quadrinhos.

CONTEXTO: Na semana passada, conhecemos um pouco sobre a origem dos
quadrinhos no mundo. Vimos que a primeira história em quadrinhos no modelo
que conhecemos hoje,  foi  criada em 1895 por Richard Outcault.  E no Brasil,
quando será que começou tudo isso? Vamos ver?

AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO BRASIL

     A primeira história em quadrinhos publicada no Brasil é de 1869. Ela narrava
as  aventuras  de  Nhô-Quim,  uma  personagem  criada  pelo  cartunista  italiano
Ângelo Agostini.

1As aventuras do Nhô-Quim

     Agostini também trabalhou na primeira revista em quadrinhos do Brasil, O
Tico-tico. Seu primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905. 

         

     A revista Gibi,  surgiu em 1939, e foi responsável pela popularização das
histórias em quadrinhos. O sucesso foi tão grande, que a palavra “ gibi” tornou-

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://quadrinhos.wordpress.com/tag/as-aventuras-de-nho-quim/&psig=AOvVaw2ti7nGiTXRoZ3vB7JetCaB&ust=1588302092344000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD3psiUj-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.rika.com.br/almanaque-d-o-tico-tico--194217011880/p&psig=AOvVaw2xbiYmNyvXG5h3FpP8oEzU&ust=1588302787726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi1xJCXj-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/o-globo-juvenil-as-hqs-21443997&psig=AOvVaw3Q1qzQlXhwsHalZh7cYDVL&ust=1588303154997000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjnhMOYj-kCFQAAAAAdAAAAABAO
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se sinônimo de revista  em quadrinhos em nosso país.  Hoje  em dia  também
chamamos história em quadrinhos de HQ. 

     No Brasil,  o  rádio  e  a  televisão  também influenciaram no  universo  das
histórias em quadrinhos, migrando muitas de suas personagens e histórias para
as páginas das revistas,  como o Vingador  e o Capitão Atlas,  de Péricles do
Amaral; Jerônimo, o Herói do Sertão, criado a partir  de uma novela de rádio,
entre outros.

             

     Ao longo dos anos de 1960, surgiram as revistas com as personagens que se
tornaram clássicas do público infantil, como o Menino Maluquinho e Pererê, de
Ziraldo e Turma da Mônica , de Maurício de Souza.

 

 Ziraldo.

 

Maurício de Sousa

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://sallesfanzineiro.blogspot.com/2011/12/houve-um-tempo-em-que-os-herois.html&psig=AOvVaw15yDUpyh_ozMyEzm-Cr-7e&ust=1588303854880000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiako-bj-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://hqpoint.blogspot.com/2018/06/capitao-atlas-2.html&psig=AOvVaw3scJbTu1T3Y76j7xA7wGvm&ust=1588303950636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDyhcKbj-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://guedes-manifesto.blogspot.com/2019/01/jeronimo-um-heroi-multimidia.html&psig=AOvVaw26V8Q4R7pwNp_IDSHzqNe0&ust=1588304899018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj3rpmfj-kCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.buzzfeed.com/br/clarissapassos/55-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre-a-turma-da-monica&psig=AOvVaw3U6U5txeMg5SwZcTn4McBS&ust=1588305641879000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCvwOShj-kCFQAAAAAdAAAAABBT
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  ATIVIDADE  - 24  

     Em nossa última atividade, pedi que criassem um Super-herói ou Super-
heroína. Vocês estão lembrados? Esta semana, vocês irão criar uma aventura
para este personagem, e se desejarem, podem criar outros. 

     Sua história  deverá ser  dividida em quadros,  afinal  estamos falando de
histórias em quadrinhos. Os diálogos devem ser escritos dentro de balões. Para
deixar a sua história em quadrinhos mais emocionante, utilize onomatopeias.

Bom trabalho, até a próxima!

 
Onomatopeias, são palavras que imitam sons ou ruídos.

           

               

Para saber mais:

-Onomatopeia – Quintal da Cultura
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https://www.youtube.com/watch?v=oFUd6Ncn_Yc

-O que é onomatopeia

https://www.youtube.com/watch?v=hX4yom6vjb0&pbjreload=10 

-Mônica 50 anos- A história da Mônica por Maurício de Sousa

https://youtu.be/VIku85F5_eI 

-Evolução da Turma da Mônica 1962 - 2018

 https://youtu.be/R7LrGMksppE

-Entrevista com Ziraldo

https://www.youtube.com/watch?v=dPOwdsu4K_o 

   

Fontes: 

-Novo Pitanguá Arte 5 ano, Editora Moderna, São Paulo, 2017.

-https://www.youtube.com/watch?v=oFUd6Ncn_Yc

-https://www.youtube.com/watch?v=hX4yom6vjb0&pbjreload=10 

cx-https://youtu.be/VIku85F5_eI 

-https://youtu.be/R7LrGMksppE

-https://www.youtube.com/watch?

v=dPOwdsu4K_o

CHEGAMOS AO FIM DE MAIS UMA SEMANA!

Confira se as atividades já estão no seu caderno.

https://www.youtube.com/watch?v=oFUd6Ncn_Yc
https://www.youtube.com/watch?v=dPOwdsu4K_o
https://www.youtube.com/watch?v=dPOwdsu4K_o
https://youtu.be/R7LrGMksppE
https://youtu.be/VIku85F5_eI
https://www.youtube.com/watch?v=hX4yom6vjb0&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oFUd6Ncn_Yc
https://www.youtube.com/watch?v=dPOwdsu4K_o
https://youtu.be/R7LrGMksppE
https://youtu.be/VIku85F5_eI
https://www.youtube.com/watch?v=hX4yom6vjb0&pbjreload=10
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://link.estadao.com.br/noticias/geral,mauricio-de-sousa-lanca-app-com-mais-de-500-gibis-da-monica,10000029591&psig=AOvVaw0SI4tCzJe-gGFhg8kRwNU8&ust=1588306823761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNChx5Smj-kCFQAAAAAdAAAAABAn
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Viu? Não foi tão complicado! Aproveite o final de semana para brincar bastante

em  casa,  e  não  se  esqueça  das  regrinhas  de  higiene  para  continuar  se

protegendo do vírus, certo? Até a próxima! Nos veremos em breve.
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