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 Olá famílias, tudo bem?  

Nós professores dos quintos anos da escola Átila 

elaboramos algumas atividades para que nossos alunos 

realizem junto às famílias durante esse período que estaremos 

distantes da escola.  

São atividades simples, porém que enriquecem bastante 

o processo de aprendizagem.  

Essas atividades foram planejadas com muito carinho e 

reforçam os conteúdos já trabalhados em sala de aula, 

contemplando assim as diferentes disciplinas.  

A rotina diária de estudo será em torno de 4 horas, 

dependendo do ritmo de cada criança.  

Contamos com o auxílio das famílias, neste momento a 

parceria entre Escola-Família será de grande importância, por 

isso, mamães, papais, tios, tias, enfim, quem estiver com a 

criança durante esse período, auxiliem, orientem, estimulem 

as crianças para que realizem as atividades propostas da 

forma mais autônoma possível.  

Agradecemos a colaboração,  

Equipe Átila 
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Todos podemos nos prevenir contra o Covid 19 

 

Nesse folheto a Turma da Mônica nos explica o que cada um de nós pode 

fazer para nós proteger, leia em voz alta para toda a sua família. 

 

Objetivo : 

 

 Interpretar textos que conjugam duas linguagens verbal e não verbal 

 Compreender a função social de textos que funcionam nos campos da 

vida social das quais participa cotidianamente (na casa, na rua, na 

comunidade, na escola) e em diferentes mídias impressas, e digitais  

 Reconhecer a situação comunicativa e relacionar textos verbais a 

ilustrações e outros recursos gráficos. 

 

Contextualização :  

 

As histórias em quadrinhos compõem o quadro dos chamados textos 

narrativos, que utilizam símbolos gráficos (desenhos) em histórias que se 

passam com diversos personagens. 

O objetivo geralmente é o entretenimento como forma de divertir e causar o 

humor. 

Mas também pode ser usada para transmitir informações e alertar a população 

como é o caso das famosas campanhas publicitárias  como as  relacionadas ao 

desperdício de água,  problemas causados pelo trânsito entre outros. 

 No caso dessa atividade serve para alertar e prevenir os riscos do Covid 19, o 

que é muito importante neste momento para todos nós. 

 

 

Saiba mais :  
 
https://www.unicef.org/brazil/media/7811/file/folheto-corona-turma-monica.pdf 
 

https://www.unicef.org/brazil/media/7811/file/folheto-corona-turma-monica.pdf
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https://www.unicef.org/brazil/media/7811/file/folheto-corona-turma-monica.pdf 

https://www.unicef.org/brazil/media/7811/file/folheto-corona-turma-monica.pdf
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Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANOS 

 

Nome:_____________________________ 5ºano____ Data:___/_____/ 2020 

 

Objetivo: Demonstrar a  compreensão do texto, retomando as ideias principais 

do texto. 

Contextualização: Dando continuidade às atividades de língua portuguesa, 

seguindo nesta semana com o texto que traz as informações sobre uma 

realidade que estamos enfrentando no momento. 

 

Atividade: Leia o texto ―O que é o corona vírus?‖  Comente com os seus 

familiares sobre os cuidados de higiene e de prevenção que o texto aborda e 

faça uma reflexão de como está sendo a prevenção de todos, listando no 

caderno, as informações e os cuidados que ainda não estão sendo adotados 

pela familia.  

A lista pode ficar disponível para que todos possam visualizar e fazer uso dos 

cuidados abordados no texto para que seja uma prática de todos. 
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Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANOS 

 

Nome:_____________________________ 5ºano____ Data:___/_____/ 2020 

 

Objetivo: Analisar o uso das letras, identificando as regularidades presentes. 

Elaboração de frases para exercitar a escrita e utilizar os sinais de pontuação. 

 

 

Contextualização:  

 

Atividade: Procure no texto palavras com as letras abaixo e escreva no 

caderno: 

SS__________________             ÃO______________ 

PR__________________             TR______________ 

CH__________________             LH______________ 

BR__________________               Z_______________ 

 

 

   Forme frases com estas palavras, não se esqueça de fazer o uso dos 

parágrafos e pontuações adequadas, como o ponto final, ponto de exclamação, 

interrogação e vírgula. 
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Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANOS 

 

1. Objetivo da atividade 

 

 Reconhecer a estrutura e a finalidade do gênero; 

 Produzir folhetos a partir de modelo e imagem; 

 Identificar a ideia central do texto 

 

 

2. Contextualização 

 

                   FOLHETO 
 

O folheto tem a finalidade de criar no leitor a necessidade de adquirir o 

produto, visitar um lugar, participar de evento, participar de uma campanha. 

Os folhetos procuram modificar comportamentos por isso tem uma 

intencionalidade claramente apelativa. Mesmo assim possuem textos com 

muitas informações. As imagens complementam o significado do texto. 

Os textos são curtos, servem para instruir as pessoas sobre modo de 

agir em relação á determinada questão. 

As informações são organizadas em tópicos. 
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Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANOS 
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Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANOS 

 

3. Atividades  

   

 

Atualmente estamos vivendo um momento de pandemia causada 

pelo Covid-19 e algumas medidas preventivas precisam ser 

reforçadas. Use a sua criatividade para realizar as atividades. 

  

No seu Caderno com base nas informações (Texto Turma da 

Mônica) sobre Covid-19 e nas imagens acima faça um folheto, 

usando o roteiro abaixo: 

 

o Qual o público alvo? 

o Que mensagem de alerta ou prevenção deseja passar? 

o Não esqueça de usar imagens, então capriche no 

desenho e na pintura. 

o Escolha as informações mais interessantes para seu 

folheto. 

 

 

                                                                        Boa Atividade!!!!!! 

 

 

 

 
 

 



EMEB DOUTOR ÁTILA FERREIRA VAZ 

 

 

 
 
 
 

Disciplina: MATEMÁTICA           5˚ ANOS 

 

  ESTATISTICA                 

Objetivo: Ler e interpretar dados coletados em tabela. Ler e interpretar dados 

apresentados em gráfico de colunas. 

  

 Como nas atividades anteriores vocês deverão realizar as atividades em 

seu caderno na parte destinado a disciplina de matemática, se não houver 

parte destinada pode ser no caderno que estão utilizando para realizar as 

atividades online, mas não se esqueça de fazer um cabeçalho com o nome da 

disciplina, comanda e data. 

 Esta semana estamos estudando um pouco mais sobre o Coronavírus 

Covid 19 que tem assolado o mundo. 

  A UNICAMP ( Universidade Estadual de Campinas) é uma universidade 

publica do estado de São Paulo, Brasil, considerada uma das melhores 

universidades do país e da America Latina.Em sua página oficial na internet 

emite boletins diários sobre os atendimentos que estão sendo realizados em 

suas unidades .Abaixo temos um gráfico com uma semana de atendimento e 

uma tabela do atendimento  de um dia em suas unidades. 

 

Atividades  

  

1) Observe o gráfico e responda em seu caderno:   
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https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/boletim-25-atendimento-coronavirus 

pesquisado em 05/05/2020 

 

 

2) Observe Boletim 25,os dados foram organizados em uma tabela . 

 

 

 

 

 

https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/boletim-25-atendimento-coronavirus
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Boletim 25 - Atendimento Coronavírus 

Boletim25 

CORONAVÍRUS – COVID19 

ATENDIMENTOS NA ÁREA 

DE SAÚDE DA UNICAMP 

  07/04/2020        18H00 

  

Hospital 

de 

Clínicas 

Cecom* CAISM Total 

Suspeitos 119 176 12 307 

Em análise 53 127 9 189 

Negativos 61 42 3 106 

Positivos 5 7 0 12 

*Centro de saúde da comunidade 
(Atende comunidade interna)  
https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/boletim-25-atendimento-coronavirus 

pesquisado em 05/05/2020 

 
Agora responda em seu caderno: 

 

A) De qual dia se refere esse boletim? 

B) Quantos casos negativos o Hospital de Clínicas teve nesse dia? E 

positivos?  

C) Quantos casos suspeitos o CAISM teve nesse dia? E quantos positivos? 

D) Qual é o total de exames que estão em analise?  

E) Nesse dia qual foi o total de exames negativos? E positivos?  

 

 
 
 
 
 

https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/boletim-25-atendimento-coronavirus
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 Gabarito das atividades de 04/05 a 08/05 
 

2)O gráfico a seguir representa a quantidade de árvores plantadas em uma 

região desde 2014. 

Quantidade de árvores plantadas 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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Cada  representa 15 árvores 

 

                                                                      Fonte: Prefeitura da região, em fev. 2018. 

 

 

A) Qual é o total de arvores plantadas em 2016? 8X15 = 120 árvores 

 

B) Qual é o total de árvores plantadas em  2015? 5X15= 75 árvores  

C)  Se analisarmos o plantio de árvores de dois em dois anos. Quando 

foram plantadas mais árvores? Em 2014 e 2015 ou 2016 e 2017? 

Se analisarmos de dois em dois anos foram plantadas as mesmas quantidades 

de árvores. 

2014 foram plantadas 150 +75 de 2015 = 225 árvores 

2017 foram plantadas 105 + 120 de 2016 = 225 árvores. 

 

Fonte:https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais    

 

 

 

 

 

https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais
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Disciplina: MATEMÁTICA           5˚ ANOS 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Conteúdo: Grandezas e Medidas – Medidas de Comprimento. 

Como já conversamos em aulas passadas as pessoas tem tamanho de corpos, pés, 

mãos e braços diferentes, sendo assim, utilizar seu próprio corpo como forma de 

medidas, nem sempre é eficaz, então para se manter um padrão, foram criadas as 

unidades de medidas, conforme veremos a seguir: 

OBJETIVOS: 

- Conhecer alguns instrumentos de medida de comprimento; 

- Compreender a importância de ter uma unidade de medida padronizada; 

- Resolver problemas que envolvam determinadas medidas de comprimento; 

 

ATIVIDADE 1: 

Leia texto: 

Já reparou que a todo momento estamos buscando formas de mensurar coisas? 

Quantidades de alimentos que compramos, tempo para fazer determinadas atividades, 

distâncias entre lugares… 

Pois é, tudo isso é importante para termos referências no cotidiano e nestas situações 

estamos lidando com grandeza e medidas. 

 

Explicando melhor… 

As grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Assim, 

o volume, a massa e o comprimento são grandezas, mas se falarmos da cor, 

importância e utilidade, por exemplo, não são grandezas porque não podem ser 

medidos. 

Já a medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie, por 

exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente não 

basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve, etc., é preciso saber o quanto é 

maior, menor, mais pesado ou mais leve, por isso temos que medir. 

Quando tudo começou 

A necessidade de quantificar veio desde que o homem começou a construir 

habitações e a desenvolver a agricultura, pois precisou criar meios de efetuar 

medições. Inicialmente começaram a usar como referência partes do corpo, surgindo, 
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assim, as primeiras medidas de comprimento: a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a 

braça e o passo. Por ser uma forma de medir muito prática e estar ―sempre à mão‖, 

algumas dessas medidas, como a polegada, os palmos e a jarda continuam sendo 

empregadas até hoje. 

Como essas medidas eram diferentes de uma pessoa para a outra, logo começaram 

as confusões e quem primeiro pensou em uma forma de resolver o problema foram os 

egípcios, que decidiram fixar um padrão único: passaram a usar em suas medições 

barras de pedra como mesmo comprimento. Foi assim que surgiu o cúbito-padrão. 

Depois, pela necessidade de facilitar o transporte, passaram a usar barras de madeira. 

Ao longo da evolução e das necessidades da humanidade, as culturas foram 

adaptando sua forma de medir as grandezas até que foi necessário criar padrões 

universais de medida. Essa padronização ocorreu aconteceu durante a Revolução 

Francesa, assim, em 1790, a Academia de Ciências de Paris criou uma comissão, que 

incluíam matemáticos e destes trabalhos resultou o metro, um padrão único para 

medir comprimentos. 

Unidades de medida no cotidiano 

As unidades de medida que usamos frequentemente são:o comprimento para medir 

tamanho e para isso usamos metro, régua, palmos, pés, etc.; a massa para medir 

quantidades de objetos sólidos e podemos usar a balança ou colher; o volume para 

medir líquidos e podemos usar o copo ou xícara para isso; a temperatura que 

medimos com termômetro e o tempo, que podemos medir com o relógio, ampulheta e 

calendário. 

Relembrando: 

 

Medida de COMPRIMENTO: 

10 MILÍMETROS = 1 CENTÍMETRO 

100 CENTÍMETROS = 1 METRO 

1 METRO = 100 CENTÍMETRO = 1000 MILÍMETROS 

METRO = m 

CENTÍMETRO = cm 

MILÍMETRO = mm 

 

Com as medidas de MASSA, utilizada para medir objetos sólidos, como farinha, 

açúcar, pessoas, carros, animais e etc, é até mais fácil: 
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A menor das medidas é O GRAMA (g), quando temos 10, 20, 100 gramas, podemos 

continuar usando o termo grama, até o 999, quando chega a 1000 gramas nós 

passamos a chamar KILOGRAMAS, ou simplesmente KILO (kg), então: 

1000 GRAMAS = 1 KILO 

E 

GRAMA= g 

KILOGRAMA= kg 

 

As medidas de VOLUME, utilizade para medir líquidos é bem parecida: 

A menor das medidas é MILILITRO (ml), você já deve ter visto esse termo ml quando 

precisou tomar algum xarope ou remédio líquido. Podemos continuar usando o termo 

ml, até o 999 ml, quando chega a 1000 mililitros nós passamos a chamar LITRO (l), 

que você usa quando compra leite (1 litro), uma garrafa grande de refrigerante (2l). 

Então: 

1000 MILILITROS = 1 LITRO 

E 

MILILITRO = ml 

LITRO = l 

 

Curiosidades: 

O CORPO COMO MEDIDA 

 

Ilustração: Carlo Giovani 

- A jarda inglesa foi definida como sendo a distância entre a ponta do nariz 

e a ponta do polegar com o braço esticado do Rei Henrique I (1069-1135). 

Uma jarda equivale a 0,91 metros. 

Quando deixou de ser nômade, o homem sentiu necessidade de medir o 

tamanho de suas terras e construções. As primeiras formas de quantificar 

as grandezas apareceram no Egito, com base no tamanho de pés, palmos, 

polegadas e na distância entre a ponta do nariz e a extremidade do dedo 

médio (o côvado). Elas foram adotadas por gregos e romanos. 

PADRÃO SAGRADO 

 

 

Na Idade Média, as unidades de medida continuavam imprecisas e os 

instrumentos aferidores, raros. Nessa época, um hábito tornou-se comum 

na Europa: esculpir na parede externa de igrejas e castelos, em baixo-

relevo, a medida de um côvado. O padrão ficava disponível para consulta e 
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Ilustração: Carlo Giovani era acima de qualquer suspeita, já que assumia um caráter sacrossanto. 

VALE QUANTO PESA 

 

Ilustração: Carlo Giovani 

 

As primeiras balanças surgiram no Egito para quantificar o peso de metais 

preciosos. Nos mais diferentes cantos do mundo, porém, as unidades de 

medida de massa não foram incorporadas ao cotidiano, pois era mais útil 

determinar o volume para resolver situações cotidianas: na compra de 

alimentos ninguém falava em gramas, mas em cuias. 

 

ESPECIALISTA EM 

PASSOS 

 

Ilustração: Carlo Giovani 

 

No século 4 a.C., o imperador Alexandre Magno criou uma profissão em 

seus domínios: o bematistai. Esse funcionário público media distâncias em 

passos. Cada mil deles equivaliam a 1 milha, unidade que se consagrou na 

medição de comprimentos e até hoje é utilizada nos países que tiveram 

influência da cultura anglo-saxã. 

 

 

GRÃO DO SAPATO 

 

Ilustração: Carlo Giovani 

 

 

Em 1305, o rei Eduardo I, da Inglaterra, determinou que 1 polegada seria 

igual a três grãos secos de cevada dispostos lado a lado em seu 

comprimento máximo. A idéia não vingou, mas essa medida foi adotada 

para determinar a numeração de calçados: um sapato de tamanho 37, 

originalmente, equivalia a 37 grãos secos alinhados. 

 

 

ATIVIDADE 2: 

Copie as perguntas abaixo e responda em seu caderno: 

 

1) Quantos centímetros faltam para completar um metro em: 

a) 50 centímetros: 

b) 40 centímetros: 

c) 30 centímetros : 
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2) Qual a unidade de medida utilizamos para medir: 

a) O tamanho de um tecido: 

b) Um punhado de feijão: 

c) A temperatura do corpo: 

d) O peso de uma criança: 

e) O tempo de um corrida: 

 

3) Você sabia que é possível ―te medir‖ utilizando diferentes unidades de medidas? 

a) DE TEMPO: Qual a sua idade? 

b) DE MASSA: Quanto você pesa? 

c) DE COMPRIMENTO: Quanto você tem de altura? 

 

 

Fontes de pesquisa: 

 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-matematica-medidas-de-comprimento-

4o-ano/ 

 
https://novaescola.org.br/conteudo/2655/como-medir-tudo-o-que-ha 
 
https://www.smartkids.com.br/trabalho/medidas-e-grandezas 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-matematica-medidas-de-comprimento-4o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-matematica-medidas-de-comprimento-4o-ano/
https://novaescola.org.br/conteudo/2655/como-medir-tudo-o-que-ha
https://www.smartkids.com.br/trabalho/medidas-e-grandezas


EMEB DOUTOR ÁTILA FERREIRA VAZ 

 

 

 
 
 
 

 

Disciplina: MATEMÁTICA           5˚ ANOS 

  

Objetivos: Resolver situações problemas utilizando as 4 operações, pesquisa 

de palavras novas através de dados sobre a covid19, composição e 

decomposição numérica, analise de dados. 

 

Contextualização: o Cenário em que vivemos hoje é de bastante atenção, a 

todo momento ouvimos falar sobre a Covid19 o novo Coronavírus, pensando 

em trabalhar este tema atual, vamos fazer algumas atividades sobre o mesmo. 

Muitas palavras encontradas no texto abaixo são de uso, especificamente, da 

disciplina de Matemática, é, por isso, a importância de sabermos o seu 

significado para melhor entender o texto. Faça em seu caderno somente as 

respostas dos exercícios. 

 

ATIVIDADE 1:  

 

Leia o texto com atenção e pinte com lápis de cor as palavras que foram 

destacadas. 

Aspectos econômicos, financeiros e tributários da crise do Coronavírus 

Fernando Facury Scaff 

Todos os dias recebemos informações sobre as medidas sanitárias de 

prevenção que devem ser adotadas em razão do coronavírus.  

Comecemos pela economia. Parece inegável que a atividade econômica vai 

ser fortemente reduzida com as pessoas consumindo menos. Grande parte da 

população, corretamente, está em seus lares, sem circular por bares, 

restaurantes, lojas, shoppings etc. Os estabelecimentos de ensino fecharam 

suas atividades presenciais, o que, no setor público se agrava ainda mais em 

face da ausência da merenda escolar. Na ponta da produção, as indústrias 
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estão desacelerando e o agronegócio luta para manter o abastecimento 

normalizado. Isso aponta para menos faturamento em toda a cadeia econômica 

de bens e serviços.  

Haverá uma queda substancial do PIB nacional, o que impactará as contas 

públicas e toda a sociedade. Não afetará apenas o Brasil, mas todo o mundo. 

Trata-se de uma pandemia, o que não respeita fronteiras nacionais.  

As empresas sofrerão pesadamente os efeitos da crise. Infelizmente, com 

menor faturamento, haverá menos dinheiro para o pagamento das despesas 

correntes, sendo várias delas adiadas. Usualmente as empresas possuem as 

seguintes espécies de despesas: salários, financeiras (desconto de duplicatas, 

pagamento do capital de giro ou empréstimos em geral), tributos e 

fornecedores. 

 

Agora vamos ver o que sabemos sobre cada uma delas? Se você não souber 

poderá ter o auxílio de um dicionário ou perguntar para um adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que você já conhece algumas palavras novas, proponho a você um 

desafio. Pense bastante e crie uma situação problema utilizando, pelo menos, 

duas palavras que estão no quadro que você pesquisou.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Palavra  Significado  

Economia   

Faturamento   

PIB   

Pandemia   

Empréstimos   

Fornecedores   
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ATIVIDADE 2:  

 

Contextualização: em sala de aula trabalhamos bastante a composição e 

decomposição dos números, logo após o texto a seguir, tem um quadro PARA 

RELEMBRAR, para que você relembre sobre composição e decomposição, 

assim em seu caderno responda somente as questões. 

 

Confira casos de COVID-19 no Brasil, em 28/03/2020, às 9h: 

 

 

 

 

Taxa de letalidade da doença causada pela Covid-19 no país é de 2,7%  

[Atualização] O último levantamento, divulgado pelas secretarias estaduais de 

saúde, informa que foram registradas 93 mortes no país até o momento, sendo 
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68 delas em São Paulo. Além disso, subiu para 3.477 o número de casos 

confirmados.  

Veja também: Fiocruz testará diferentes tratamentos contra a Covid-19 

pela OMS,vacina contra o coronavírus deve demorar pelo menos 18 

meses, diz OMSCovid-19: FBI promove seu aplicativo de exercícios em 

casa, OMS vai lançar app com informações sobre a Covid-19 para iOS e 

Android. Com 16 anos, francesa é a mais jovem vítima fatal do novo 

coronavírus  

O Ministério da Saúde informa que, na tarde desta sexta-feira (27), o número 

de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil era de 3.417; as mortes 

subiram para 92 - foram 15 óbitos nas últimas 24 horas.  

Na quinta-feira (26), o Brasil completou 30 dias desde a confirmação do 

primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no país; até o momento, a 

situação é pior do que aquela que aconteceu no primeiro mês na Itália.  

A maioria dos casos está concentrada na região Sudeste do país, com 1.952 

casos confirmados da Covid-19. No Brasil, até o momento, a taxa de letalidade 

da pandemia do novo coronavírus é de 2,7%. 

Fonte: https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-numero-de-

mortes-sobe-para-92-sao-3-417-casos-no-brasil/98089, Acesso em 28/03/2020, 

às 9h. 

 

Para relembrar: O texto e mapa apresentam dados da contaminação por 

Covid19 no Brasil, representados por números naturais que podem ser 

compostos e decompostos, ou seja, representados de diferentes maneiras.  

Número na forma composta: 1.952  

Número na forma decomposta: 1.000 + 900 + 50 + 2  

Observe que as duas formas não alteram os valores. Ou Veja outro exemplo 

logo abaixo :  

 

O Ministério da Saúde informa que, na tarde desta sexta-feira (27), o número 

de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil era de 3.417  
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Exemplo: 3.417 

  

Casa decimal – (UNIDADE – U) – 7= 7  

Casa decimal – (DEZENA – D) – 1 = 10  

Casa decimal – (CENTENA – C) – 4 = 400  

Casa decimal – (UNIDADE DE MILHAR – UM) – 3 = 3.000 

 

Centena 

de milhar  

(CM)  

Dezena de 

milhar  

(DM)  

Unidade 

de milhar  

(UM)  

Centena  

 

Dezena  

 

Unidade  

 

  3 4 1 7 

 

3.000 + 400+10+7 = 3.417 

 

Agora veremos se você entendeu. Faça você!  

 

A maioria dos casos está concentrada na região Sudeste do país, com 

1.952 casos confirmados da Covid-19  

 

a)1.952 

Casa decimal – (UNIDADE – U) –  = 

Casa decimal – (DEZENA – D) –   =  

Casa decimal – (CENTENA – C) –  =  

Casa decimal – (UNIDADE DE MILHAR – UM) – =  

 

 

Centena 

de milhar  

Dezena de 

milhar  

Unidade 

de milhar  

Centena  

 

Dezena  

 

Unidade  
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(CM)  (DM)  (UM)  

      

 

____________ + ___________+________+_____ = _________ 

Observe atentamente o gráfico que mostra a evolução do contágio por Covid19 

no estado de SP:  

 

 

 

 
Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-
28-de-marco.ghtml, acesso em 28 de março, 9h e 54 min.  

 

b) Segundo o gráfico o número de infectados, em 27 de março, era de 1.223 

pessoas. 

 

Resolva os problemas abaixo e decomponha o resultado:  

 

a) Em 22 de março, São Paulo registrava 631 casos, já no dia 27 de março, 

esse número subiu para 1.223.Quantos casos a mais foram registrados do dia 

22 para o dia 27 de março?  
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Resposta: ____________  

 

Decomposição =  

 

____________ + ___________+________= _________  

 

b) De acordo com o gráfico no dia 16 de março, o estado de São Paulo 

registrava 152 casos, já no dia 23 de março, esse número subiu para 745. 

Quantos casos a mais foram registrados do dia 16 para o dia 23 de março?  

 

Resposta: ____________  

 

Decomposição =  

____________ + ___________+________ = _________  

 

 C) Qual é o menor e maior número de infectados de Covid19 no Estado 

de SP, segundo o gráfico?  

 

Resposta (menor): ____________  

 

Decomposição =  

____________ + ___________+________ = _________  

 

Resposta (maior): ____________  

 

Decomposição =  

____________ + ___________+________+_____ =  

 

Decomponha os números abaixo:  

a) 286____________________________________________________  

b) 152____________________________________________________  
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c) 459____________________________________________________  

d) 1.223_____________________________________________________  

e) 1.052_____________________________________________________ 

Fonte: http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/downloads/caderno-de-atividades-5oano/ 

       

Disciplina: HISTÓRIA         5˚ ANOS  

 

Objetivo: Reconhecer o processo de formação de uma estrutural estatal a 

partir do crescimento populacional; Conhecer alguns dos povos que formaram 

a Mesopotâmia e reconhecer suas principais características e legados 

culturais. 

 

 Na nossa ultima aula de história vimos à importância dos registros de 

memória, pois são esses registros que nos contam as histórias dos povos 

antepassados. E são esses registros que nos auxilia em nossas aulas. 

 Hoje iremos começar a falar sobre os primeiros núcleos populacionais 

que surgiram. Primeiro você lerá o texto e depois responderá as questões em 

seu caderno, não se esqueça de colocar a disciplina, que é história, e a data. 

  

 Vamos lá!!!!!!!!! 

 Para começar quero que vocês reflitam sobre o conceito de cidade, não 

precisam responder no caderno, só pensem. 

  Segundo o site Significados cidade é: ― Cidade é uma área 

densamente povoada onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e 

industriais. O significado de cidade (zona urbana, ambiente urbano) opõe-se ao 

de campo (zona rural). Cidade é a sede do município (cada divisão 

administrativa autônoma dentro de um Estado) a área onde existe 

concentração de habitantes.Cada Estado é composto por um conjunto de 

cidades, sendo que uma delas é a capital de Estado por abrigar a sede 

administrativa e ser o principal centro de atividades.Uma cidade caracteriza-se 

por um estilo de vida particular dos seus habitantes, pela urbanização 
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(infraestrutura, organização, serviços de transporte etc), pela concentração de 

atividades econômicas dos setores secundário, terciário etc. As atividades 

primárias (agricultura, pecuária) são desenvolvidas na zona rural.‖ 

Fonte: https://www.significados.com.br/cidade/ pesquisado em 06/05/2020. 

 Hoje, a maioria das pessoas vive em cidades que têm características em 

comum. O desenvolvimento do espaço humano tem uma longa história que 

começou há milhares de anos.Observe a imagem da antiga cidade de 

Palmira.Os objetos encontrados nesse sitio arqueológico e suas ruínas revelam 

importantes características da vida social e cultural daquela cidade. 

 

 

https://oglobo.globo.com/mundo/as-outras-palmiras-sob-ameaca-1-19154530 

 Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período Neolítico, 

quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a 

desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. A fixação desses 

grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização 

social. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos 

campos de cultivo. Alem de proteger contra o frio e outros perigos, as 

construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de 

escassez.Esse processo deu origem as primeiras aldeias.Elas eram 

autossuficientes, tinham independência conseguiam atender as suas 

necessidades, pois, alem de trabalhar no campo, as pessoas produziam as 

próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. 

https://www.significados.com.br/cidade/
https://oglobo.globo.com/mundo/as-outras-palmiras-sob-ameaca-1-19154530
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 Na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas 

favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das 

cheias dos rios, foi possível formar aldeias.Há cerca de 9 mil anos, na região 

de Anatólia, onde hoje se localiza a Turquia, existem núcleos habitados por 

milhares de pessoas, como Çatal Huyuk e Asikli Hoyuk.Nesses locais havia 

casas e viviam cerca de 8 mil pessoas que conciliavam os trabalhos no campo, 

caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupo, pois era 

preciso armazenar alimentos para todos. Apesar de partilharem alguns hábitos, 

esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes. 

 Vimos um pouco sobre as aldeias e na próxima semana veremos como 

essas aldeias começaram a ser tornar cidades. 

 Agora respondam as questões abaixo no seu caderno para verem se 

então conseguindo entender como começou a formação das cidades. 

 

Atividades: 

1) O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? 

2) Que funções tinham as construções das primeiras aldeias? 

3) Quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? 

4) Faça um quadro em seu caderno como esse e nele desenhe uma 

ilustração de como você imagina que eram os primeiros núcleos de 

população e as suas construções. Capriche! 
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Fonte dos textos: Livro Buriti Mais História 5º ano. Organizado pela  Editora Moderna. 

 

Gabarito das atividades de 04/05 a 08/05 

 

1) Explique o que é cultura material. Dê exemplos. 

São objetos produzidos pelos povos na vida cotidiana e que lhes 

conferem identidades. A cultura material constitui parte da memória dos 

povos.  

Exemplo:objetos, utensílios domésticos, vestimentas, alimentos, etc. 

 

2) O que o gato representava para os egípcios? 

Eram considerados sagrados, representavam a fertilidade. 

 

3) Dê um exemplo de um objeto que pode ser considerado um legado 

cultural de um povo da antiguidade. 

As embarcações fenícias chamadas de galés. Eram necessárias a esse 

povo, pois ele vivia do comercio praticado no mar Mediterrâneo. 

 

4) Responda qual foi o povo que desenvolveu as  escritas abaixo: 

 

A) Pictoglífica = Os Maias 

B)  Cuneiforme = os Sumérios 

C) Hieróglifos = os Egípcios  

 

5) Crie um sistema de escrita com símbolos para escrever seu nome e o 

nome das pessoas da sua família. Depois registre sua criação em um 

quadro como esse que você deverá fazer em seu caderno. 
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Criação livre 

 

                             

Fonte dos textos: Livro Buriti Mais História 5º ano. Organizado pela  Editora Moderna. 

 

Disciplina: CIÊNCIAS          5˚ ANOS                  

 
Objetivos: 

-Saber sobre o coronavírus sua definição, sintomas, prevenção e transmissão. 

 

Contextualização: Dando continuidade as aulas do ensino de ciências 

veremos nesta semana aspectos da disciplina com a atualidade em que 

vivemos hoje no mundo. A pandemia do coronavírus esta afetando vários 

aspectos em nossa sociedade. 

 

Coronavírus  
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Ilustração: Rodrigo Damati/Nova Escola http://novaescola.org.br 

O novo coronavírus (2019-nCoV), até então desconhecido, chamou atenção do 

mundo já na primeira semana de 2020 pelo alto número de casos. SCOLA.  

 

Coronavírus: qual o tamanho dessa ameaça? 

O grupo viral do coronavírus 

Conhecidos desde os anos 1960, o grupo viral do coronavírus inclui doenças 

como a Sars e a Mers. Relembre e compare as epidemias: 

Ao fim do mês de janeiro, o novo viral da família coronavírus já tinha mais de 8 

mil casos registrados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS).  A maior parte está localizada na China, mas 18 países já registram 

infecções pelo novo coronavíru s, que é disseminado de pessoa para pessoa e 

causa infecções respiratórias leves a moderadas que podem levar à morte. Até 

o final de janeiro, o número de vítimas do novo grupo viral (360 pessoas) já 

superou a do Sars (sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave), 

que entre 2002 e 2003 levou 349 pessoas a óbito. 

 

http://novaescola.org.br/
https://box.novaescola.org.br/etapa/3/educacao-fundamental-2/caixa/71/coronavirus-qual-o-tamanho-dessa-ameaca?&itm_campaign=abertobcoronavirus
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http://novaescola.org.br 

 

 

 

 

 

Saiba como se prevenir do novo coronavírus 

http://novaescola.org.br/


EMEB DOUTOR ÁTILA FERREIRA VAZ 

 

 

 
 
 
 

 

http://capes.gov.br 

A pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, se alastra pelo mundo desde o 

fim de 2019. O vírus tem sintomas iniciais semelhantes a um resfriado, mas se 

agrava rapidamente, causando infecções respiratórias, podendo ser fatal. A 

melhor forma de combater a pandemia é se manter informado e adotar 

medidas de prevenção. 

 

O que é o coronavírus? 

Corona é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

vírus, COVID-19, foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, na China. 

 

Como o COVID-19 é transmitido? 

A contaminação pelo vírus mais comum ocorre de pessoa para pessoa, pelas 

gotículas respiratórias ou contato direto com secreções contaminadas, como: 

http://capes.gov.br/
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gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como 

toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas 

seguido de contato com boca, nariz ou olhos. 

 

Qual o período de incubação do vírus? 

Os primeiros sintomas da infecção aparecem de 2 a 14 dias após a 

contaminação. 

 

Quais são os sintomas? 

Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. 

 

http://capes.gov.br 

Como prevenir? 

As principais medidas recomendadas para evitar o contágio são: lavar as mãos 

frequentemente com água e sabão. Se não houver água e sabão, usar um 

desinfetante para as mãos à base de álcool, evitar tocar nos olhos, nariz e boca 

com as mãos não lavadas, evitar contato próximo com pessoas doentes, evitar 

aglomerações, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 

http://capes.gov.br/
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frequência. Usar máscaras de tecido caseiras tem sido uma medida adotada 

em vários países, respeitando as exigências do Ministério de Saúde. Caso 

tenha retornado do exterior ou tido contato com alguém infectado, é 

recomendado ficar em quarentena por 14 dias. Além do Isolamento social. 

 
Texto e imagens: 
http://novaescola.org.br 
http://g1.globo.com 
http://capes.gov.br 
 

 
Atividades: 

Leia o texto e responda as questões em seu caderno; 

1-O que é o coronavírus/ 

2- Quais são os principais sintomas do coronavírus? 

3-Como é transmitido? 

4- Quais os sintomas? 

5- Cite algumas maneiras de prevenir o coronavírus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: GEOGRAFIA          5˚ ANOS 

http://novaescola.org.br/
http://g1.globo.com/
http://capes.gov.br/
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Objetivos: 

-manter-se informado sobre os dados mais atuais quanto aos avanços do 

covid19 em nosso país; 

-realizar a leitura e interpretação de gráficos; 

- aprimorar conhecimentos sobre a prevenção do covid19. 

Contextualização: 

Dando ênfase a perspectiva atual a atividade desta semana retoma o 

coronavírus com base nas disciplinas escolares. Veja o gráfico do avanço do 

covid19 em nosso país referente a casos de contaminação e mortes na 

população brasileira e algumas medidas de prevenção. 

Coronavírus:  

Atualmente, o vírus está se disseminando mais rapidamente fora do país onde 

surgiram os primeiros casos. 

 

 

Brasil registra 125.218 casos 

confirmados e 8.536 mortes 

Dados do Ministério da Saúde até 06 de maio 

+ 

Cenário mundial 

O Brasil é o país latino-americano que registra mais infecções por coronavírus. 

Brasil tem 8.536 mortes e 125.218 casos confirmados de novo 

coronavírus, diz ministério 
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Em 24 horas, foram confirmadas mais 615 mortes e 10.503 casos. É o maior 

aumento diário no total de mortes e de casos novos desde o começo da 

pandemia. 

Por G1 

06/05/2020 18h37  Atualizado há 12 horas 

 

Foram 615 mortes registradas em 24 horas — Foto: Guilherme Pinheiro/ G1 

http://g1.globo.com 

  
 

http://g1.globo.com/
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São Paulo e Rio de Janeiro, os campeões de casos 

Apesar de a doença já ter se espalhado pelo país, São Paulo e Rio de Janeiro 

ainda lideram a curva de infecções e também de número de mortos. Ambos 

adotaram medidas de circulação da população mais restritas, determinando o 

fechamento de áreas comerciais e restringindo a circulação, e defende apenas 

o isolamento de grupos mais frágeis para a doença, como idosos e portadores 

de doença crônica, contrariando medidas adotadas em outros países afetados 

pela covid-19. 

O que funciona para combater o vírus? 

 Lavar as mãos com frequência é básico e é o que vem sendo apontado 

como mais eficaz; 

 Não botar a mão na boca, no nariz ou nos olhos também evita levar o vírus 

para as mucosas do corpo, por onde ele também entra. Entra também por 

via aérea, ou seja, alguém tosse, espirra e você respira aquilo; 

 É fundamental usar lenço na hora que tossir ou espirrar e jogar aquele papel 

fora na hora; 

E também o uso de máscaras caseiras; há locais em nosso país que já é de 

uso obrigatório. 

 Manter hábitos saudáveis para fortalecer a imunidade. Ou seja, dormir a 

quantidade de horas certas para a sua idade, alimentar-se bem, manter-se 

hidratado, fazer exercícios físicos regularmente e tentar reduzir o estresse; 

 E, claro, se você tem uma gripe, evite o contato com outras pessoas, mas 

principalmente com idosos. Isso pode abrir caminho, por exemplo, para uma 

infecção cruzada de dois vírus da gripe diferentes que, claro, vão 

sobrecarregar o sistema imunológico da pessoa. 

https://brasil.elpais.com/noticias/covid-19/
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 Isolamento social.  

Texto e imagens: 

http://g1.globo.com 

http://brasil.elpais.com 

http://bbc.com 

  

Atividade 

 

Leia o texto e faça em seu caderno uma redação sobre o covid19 no Brasil. 

 Sugestões de temas:  

- Medidas de prevenção; 

- Isolamento social; 

- Avanços do covid no Brasil; 

- outros. 

Use a imaginação  e bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/
http://brasil.elpais.com/
http://bbc.com/
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Disciplina: ARTES                  5˚ ANOS 

Expressionismo - parte II 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Dando continuidade ao estudo sobre o Expressionismo, os alunos irão fazer a 

leitura do texto abaixo que conta sobre a História do Movimento 

Expressionista. Além de conhecer a história desse movimento na Arte, irão 

também apreciar as obras de vários artistas que fizeram parte do 

Expressionismo. 

 

OBJETIVO: 

 Estudar e conhecer a História da Arte; 

 Conhecer o Movimento Expressionista na Arte; 

 Apreciar as obras de artes visuais desse Movimento; 

 Desenhar e pintar uma imagem, colocando em prática na pintura a 

combinação de pinceladas carregadas de tinta e com cores fortes. 

 

Atividade 1:  Faça a leitura do texto e das imagens sobre o Movimento 

Expressionista:  

 

Estilo Expressionista 

Já que compreende a deformidade do mundo real, o Expressionismo encontrou 

uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. 

A proposta do movimento despreza a perspectiva e a luz, pois o que importa 

mais para esses artistas é a maneira como se sente o mundo. 

É frequente a temática da miséria, solidão e loucura, pois é um reflexo do 

espírito da época. Por outro lado, o Expressionismo defendia a liberdade 

individual por meio da subjetividade e do irracionalismo. 



EMEB DOUTOR ÁTILA FERREIRA VAZ 

 

 

 
 
 
 

Os temas abordados foram por vezes considerados depravados e subversivos, 

e buscavam conduzir o espectador à introspecção. 

É interessante notar como no Expressionismo a objetividade da imagem se 

opõe ao subjetivismo da expressão. 

Ou seja, o caráter objetivo é afastado da obra por meio da linha e da cor 

usadas de maneira emotiva, em formas retorcidas e agressivas. 

 

Expressionismo no Brasil 

  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

À esquerda, “A boba” (1915-16), Anita Malfatti. À direita, “Retirantes” (1944), de Portinari 

 

No Brasil, Cândido Portinari (1903-1962) destacou-se no estilo expressionista. 

O artista representou intensamente em suas obras as mazelas do povo 

nordestino. 

Além dele, Anita Malfatti (1889-1964), que na Alemanha teve contato com 

artistas do Expressionismo, também foi fortemente influenciada por essa 

corrente. 

Outros nomes que beberam da fonte foram Oswaldo Goeldi (1895-1961), Lasar 

Segall (1891-1957) e, posteriormente, Flávio de Carvalho (1899-1973) e Iberê 

Camargo (1914-1994). 
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Curiosidade: a artista Anitta Malfatti morou na Cidade de Diadema! 

 

Principais artistas do Expressionismo 

Selecionamos alguns dos principais representantes da arte expressionista e do 

pós-impressionismo (que foram os grandes inspiradores e precursores do 

Expressionismo). Veja: Marc Chagall (1887-1985), Paul Klee (1879-1940), 

Wassily Kandinsky (1866-1944), Amedeo Modigliani (1884-1920), Egon Schiele 

(1890-1918), Edvard Munch (1863-1944), José Orozco (1883-1949), Constant 

Permeke (1886-1952), Cândido Portinari (1903-1962), Anita Malfatti (1889-

1964), Diego Rivera (1886-1957), Georges Rouault (1871-1958), Chaim 

Soutine (1893-1943), David Siqueiros (1896-1974), Vincent Van Gogh (1853-

1890). 

 

Arte Expressionista 

Como dito anteriormente, o Expressionismo foi um estilo artístico utilizado por 

diversas categorias da arte, expresso na arquitetura, escultura, pintura, 

literatura e música. 

Arquitetura Expressionista  

Fonte:https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

Torre Einstein Potsdam" (1921), de Erich Mendelsohn 
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A arquitetura expressionista empreendeu o uso de novos materiais. Com isso, 

ampliou as possibilidades de fabricação em larga escala de materiais de 

construção como o tijolo, o aço ou o vidro. 

Escultura Expressionista 

  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

"Mãe com os filhos" (1927 - 1937), da artista Käthe Kollwitz 

 

A escultura expressionista variou muito segundo cada artista, os quais tiveram 

em comum apenas a temática da distorção das formas. 

 

Pintura Expressionista 

  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

"Mulher reclinada com meias verdes" (1917), de Egon Schiele 
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A pintura expressionista deu grande ênfase nas cores como forma de criar 

efeito de dinamismo e o sentimentalismo, fruto de suas emoções e sentimentos 

mais profundos. 

 

Literatura Expressionista 

 

                           Fonte:https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

Kasimir Edschmid (1890-1966) foi um escritor expressionista alemão 

 

Na literatura expressionista, a guerra, a cidade, o medo, a loucura, o amor e a 

perda da identidade serão uma forma de retratar em palavras a sociedade 

burguesa da sua época. 

Além do militarismo, a alienação do indivíduo e a repressão familiar, moral e 

religiosa. 
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Música Expressionista 

 

Fonte:https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

Arnold Schoenberg (1874-1951) foi um compositor austríaco expressionista 

 

A música expressionista primava pela separação da música de qualquer 

fenômeno externo. Refletia o seu estado anímico do compositor, alheio das 

regras e convenções acadêmicas. 

 

Cinema Expressionista 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

"O gabinete do Dr. Caligari" (1920), de Robert Wiene, é um ícone do cinema expressionista 

alemão. 
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No cinema, as produções traziam um universo pessimista e dramático. Com 

cenários fantasmagóricos, atuações e caracterizações exageradas, os filmes 

desse período enfatizavam conflitos psicológicos das personagens. 

Deixou-se de realizar esse tipo de cinema com o surgimento do nazismo na 

Alemanha, que partir de então apenas teve produções de propaganda do 

governo e entretenimento. 

Fonte do texto e imagens: https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

 

Atividade 2: Observe abaixo os efeitos das pinceladas na obra: "Autorretrato 

com Chapéu de Feltro" do artista: Vincent Van Gogh : 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_com_Chap%C3%A9u_de_Palha 

Autor: Vincent van Gogh----Data:1887-1888 – Técnica:óleo em tela    

Dimensões 47  × 37.5   -  Localização Museu Van Gogh, Amsterdam 

https://www.todamateria.com.br/expressionismo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_com_Chap%C3%A9u_de_Palha
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Atividade 3: 

Pegue um espelho e observe o seu rosto, sua expressão, depois em uma folha 

comum ou um pedaço de papelão ou madeira faça um desenho de observação 

do seu próprio rosto, ou seja um autorretrato, pinte com tinta guache dando 

pinceladas carregadas de tinta, sem espalhar muito a tinta no papel,a pintura 

deve ser feita depositando gotas de tintas para preencher os espaços no 

desenho,criando assim uma textura visual ( a tinta guache você recebeu no Kit 

de material). 

 

Referências  

https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_com_Chap%C3%A9u_de_Palha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/expressionismo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_com_Chap%C3%A9u_de_Palha
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Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA       5˚ ANOS 

Aula 05: 

Objetivo: 

Vivenciar movimentos de oposição (lutas) em um contexto lúdico, não 

agressivo. Abstrair a beleza dos movimentos contidos nas artes marciais, 

interpretando seus contextos. 

Atividade: LUTA COM DIFERENTES PARTES DO CORPO 

Chame alguém para jogar com você, mamãe, papai, titio, amigo, entre outros.  

Materiais: 

Nenhum. 

Procedimentos: 

 

Luta de dedo: vide vídeo explicativo se precisar. 

    

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combat_de_pouces.jpg 

 

Luta de mão: veja vídeo explicativo se precisar. 

Segure na mão de seu amigo (adversário) de uma 

forma que os dois dedos fiquem livres (acima das 

mãos) ao sinal de já ambos devem tentar segurar o 

dedo (dedão) de seu adversário, quem conseguir 

segurá-lo e contar até 5 será eleito o vencedor. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combat_de_pouces.jpg
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http://edasuaepoca.blogspot.com/2012/08/1980-brincadeira-com-as-maos-ou-adoleta.html 

 

Luta de braço: veja vídeo explicativo se precisar. 

 

 

  

https://br.stockfresh.com/image/2070556/boys-arm-wrestling-in-the-kids-room 

 

Após a atividade 

Responda as perguntas? (em seu caderno) 

1) Embora seja uma luta com somente partes do corpo, como esses 

movimentos são vistos em artes marciais? Esquivas? Concentração? 

Rapidez? Velocidade? Agilidade? 

2) Com base no que vivenciamos até agora, tente inventar um jogo de 

oposição (uma luta) lembre-se que ela não deve ser violenta, não deve 

ter golpes que machucam, e tão pouco algo que seja perigoso para o 

amigo que joga conosco, ou para nós mesmos. Seja criativo, registre a 

atividade no caderno, quando retornarmos veremos o que conseguiram. 

Assista o vídeo se precisar:: https://youtu.be/Gp7VSX-GPm8 

Coloque suas mãos sobre as mãos de seu amigo 

(adversário). O objetivo de quem está com a mão 

por baixo é retirá-la e conseguir tocar na mão do 

colega que está com a mão acima. Quando isso 

acontecer, trocamos as posições. 

 

A luta de braço é muito conhecida. Para 

brincarmos dela, é preciso segurar firme na 

mão de nosso amigo e apoiar o cotovelo em 

uma base (uma mesa, ou no chão), ao só de 

já devemos puxar o antebraço do amigo para 

fazê-lo encostar na mesa ou chão. Quem 

conseguir tal proeza será declarado 

vencedor. 

http://edasuaepoca.blogspot.com/2012/08/1980-brincadeira-com-as-maos-ou-adoleta.html
https://br.stockfresh.com/image/2070556/boys-arm-wrestling-in-the-kids-room
https://youtu.be/Gp7VSX-GPm8

