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MATEMÁTICA 

Objetivos:  

• Identificar, calcular e representar as frações unitárias mais usuais de quantidades 

discretas e contínuas. 

• Representar numericamente as frações. 

• Representar graficamente as frações unitárias. 

• Identificar e nomear os termos de uma fração. 

• Comparar frações. 

• Compreender o processo da adição e da subtração de frações com denominadores 

iguais (comuns).  

• Calcular as operações básicas por meio de interpretação de tabelas.  

• Exercitar a técnica das quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação 

e divisão). 

Contextualização: Vamos continuar aprendendo sobre frações!  

    Neste bloco de atividades, teremos uma novidade: vamos aprender como somamos ou 

subtraímos frações com denominadores iguais� !  

       E no final deste bloco de atividades, você deverá solucionar situações problema 

interpretando tabelas. 

Fique atento e bons estudos�!!! 



Atividade: 

 

• Copie a tabela abaixo em seu caderno, completando-a (não precisa copiar as 
figuras no caderno). 

https://novaescola.org.br/plano-

de-aula/259/representando-fracoes-com-numeros 

 

 

 

 

 

• Copie o quadro abaixo e complete com a representação gráfica e escrita por 

extenso das frações. Siga o primeiro exemplo (não precisa copiar as imagens no 

caderno). 

 



https://novaescola.org.br/plano-

de-aula/259/representando-fracoes-com-numeros 

 

 

Representação numérica Representação gráfica Escrita por extenso 

1/4 

 

 

Um quarto 

6/12  

 

 

 

 

 

4/5  

 

 

 

 

 

2/10 

 

 

 

 

 

 

 

7/8  

 

 

 

 



 

3/9 

 

 

 

 

  

  

LEMBRE-SE:  

         Representar graficamente é fazer uma figura dividida em partes iguais com a 

quantidade de partes que se pede no denominador, e pintar a quantidade que se 

pede no numerador. 

 

 

• Copie a tabela abaixo e represente cada imagem com a fração que se pede (não 

precisa copiar as figuras no caderno). 

Figura Fração Escrita por extenso 

Pizza   

Ovos   

Pirulito   

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/259/representando-fracoes-com-numeros 

 



• Em uma folha de sulfite ou de caderno, faça tiras coloridas como essas logo abaixo 

(pinte as tiras nas mesmas cores). Atenção! Ao fazer as tiras para que fiquem 

organizadas, utilizar régua é uma boa dica! 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/259/representando-fracoes-com-numeros 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/259/representando-fracoes-com-numeros 

• Agora, copie as perguntas e responda em seu caderno.  

 

a. Qual cor tem o pedaço maior? E o pedaço menor? 

R:  

b. Quantas partes azuis precisamos para formar uma amarela? 

R: 

c. Consigo formar uma parte verde usando partes azuis? Porque? 

R: 

d. Quantas partes marrons precisamos para formar uma amarela?  

R:  

 



e. Podemos formar uma parte verde com quantas partes laranjas?  

R:  

f. Conseguimos formar uma parte amarela com partes rosa?  

R: 

g. Quantas partes da tira marrom são necessárias para formar um meio? 

R: 

h. Três partes azuis formam qual fração?  

R:  

i. Quatro partes laranjas formam qual fração?  

R:  

 

 

 

• Copie em seu caderno completando corretamente (não precisa copiar a figura).  

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/259/representando-fracoes-com-numeros 

 

 



• Agora, ajude Luísa a escrever as partes da fração em cada parte da tira. Siga o 

exemplo.  (Escreva em suas próprias tiras. Guarde-as para quando as aulas 

retornarem presencialmente). 

 

      

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/259/representando-fracoes-com-numeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Leia com atenção o problema abaixo.  

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1058/adicao-e-subtracao-de-fracoes# 

 

LEMBRE-SE 

Quando os denominadores das frações são iguais, basta 

manter o número do denominador (o número debaixo) e 

somar/ subtrair o número do numerador (número de cima). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Agora, copie os exercícios abaixo e calcule em seu caderno. 

 

https://www.google.com.br/searchq=adi%C3%A7%C3%A3o+e+subtra%C3%A7%C3%A3o+de+fra%C3%A7%C3%A3o&sxsrf=ALeKk01Pf5X3JViCuzwsx

gqV2omlYMFbIQ:1589281902605&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAs4K6mK7pAhWnLLkGHe9cDwwQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1536

&bih=722#imgrc=ukQz7lmzgqVTvM 

 

• Desta vez, copie e responda as situações problema abaixo em seu caderno.  

Fique atento, pois um problema refere-se à situação anterior.  

E lembre-se que estamos trabalhando adição e subtração de frações! 

1. As turmas dos 5º anos de uma escola começaram a produzir bolos para pagarem 

um passeio ao cinema. Fizeram bolos que cortados ficaram com 16 pedaços.  

 

a. A mãe de um dos alunos, comprou 6/16 do bolo. Em seguida recebeu um  telefonema 

informando que chegariam visitas em sua casa e resolveu      comprar mais 8/16 do 

mesmo bolo. Que fração da compra feita pela mãe  do aluno representa do bolo? 

Quantos pedaços ela comprou ao todo? 

R: ___________________________________________________________ 

b. A turma de alunos do outro 5º ano, ainda empenhada em arrecadar fundos para ir 

ao cinema, continuou produzindo e vendendo bolos na escola. Antes de ir para o 

pátio da escola vender o bolo passaram na sala dos professores para oferecer, onde 

venderam a metade do bolo que havia sido dividido em 16 pedaços. Qual fração do 

bolo foi vendida?  

R: ___________________________________________________________ 



c. Outra turma do 5º ano, ofereceu o bolo inteiro para os funcionários da secretaria, 

que compraram 3/16 do bolo. O restante do bolo que foi levado para ser vendido no 

pátio da escola pode ser representado por qual fração? 

R: ___________________________________________________________ 

Situações problema retirados do site http://www.inf.unioeste.br/ie/documentos/Aula11.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Leia atentamente e responda em seu caderno.  

 

https://www.google.com.br/searchq=problemas+com+tabela+4%C2%BA+ano&sxsrf=ALeKk00aaRfrBaWDiTZFKI8vfhdnfWxjFQ:1589285794049&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEn835pq7pAhXfGbkGHW8yCn8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=9BXlOxKQkNiSZM 

• Responda:  

1. Qual o total de votos nulos e brancos? 

R: ________________________________________________________ 

2. Qual a diferença de votos entre e primeiro e o último candidato?  

R: ________________________________________________________ 

3. Quantos votos a candidata Nilce teve a mais que a candidata Maria Aparecida?  

R: ________________________________________________________ 

4. Qual o total de votos na cidade (incluindo votos brancos e nulos)? Escreva esse 

número por extenso.   

R: ________________________________________________________ 



5. Imagine que você é candidato a vereador em sua cidade. Produza um pequeno texto 

(até 10 linhas) escrevendo suas propostas para melhoria da cidade. 

• Leia atentamente e responda em seu caderno.  

1. Renata e Luís são donos de um restaurante. Renata, é quem sempre faz as 

compras semanais. Observe a tabela abaixo e responda em seu caderno.  

https://www.google.com.br/searchq=problema+multiplica%C3%A7%C3%A3o+e+divisao+com+tabela&sxsrf=ALeKk00lNYzKLRCkAb1dT5II6Eb4f

ArUg:1589287338583&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq7ovarK7pAhWBJ7kGHTIwCUUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=7

22#imgrc=HzhPmRypEZVcnM 

2. Calcule quanto Renata gastou comprando as seguintes quantidades de produtos.  

Produtos comprados por Renata             Gasto de Renata               
(responda em seu caderno) 

124 pés de alface  

58 kg maçã  

109 kg cebola  

8 dúzias de ovos  

376 kg batata  

9 dúzias de caqui  

45 kg uva  

TOTAL DO GASTO DE RENATA  

 

3. Renata costuma gastar o valor que você calculou acima em cada compra. Quanto 

ela costuma gastar por mês?  

R: _________________________________________________________ 

4. O valor total das compras feitas por Renata é sempre dividido entre ela e Luís. 

Quanto cada um pagará pelas compras semanais? E pelas compras mensais?  



• Calcule em seu caderno os resultados das operações a seguir.  

 

a. 12.098 - 10.343 =  f. 432.067 + 143.995 =  

b. 2.435 : 15 =  g. 7.502 x 10 =   

c. 375.922 - 210.387 =  h. 4.193 : 14 =  

d. 3.195 x 34 =  i. 41.054 x 100 =     

e. 5.322 : 12 =  j. 6.932 : 16 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE SEMANAL DE PORTUGUÊS DE  25 á 29/05/2020 

OBJETIVO:  

⮚ Relembrar e refletir sobre o gênero textual- propaganda; 
⮚ Refletir e propiciar uma atitude crítica com relação às propagandas (a que 

interesses/grupos serve etc.); 
⮚ Refletir sobre o uso, regularidades e irregularidades ortográficas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

⮚ Como já vimos anteriormente, continuaremos com o Gênero Textual Propaganda. As 
propagandas fazem parte do nosso cotidiano e estamos a todo momento rodeados 
por elas. Como elas podem influenciar no nosso dia a dia? Leiam com atenção 
reflitam sobre os textos, copiem e respondam as questões no caderno.  

 
⮚ A leitura e a escrita nos ajudam a melhorar nossa relação com a Língua Portuguesa: 

quem lê mais aprende novas palavras e aprende a escrever cada vez melhor.  Vamos 
relembrar e aperfeiçoar as aprendizagens ortográficas, copie as atividades no 
caderno e respondam de acordo com as comandas e exemplos. 

⮚ Expor sua opinião no intuito de fazer com que o “outro” atribua confiabilidade naquilo 
que está proferindo é simples, corriqueiro, haja vista que se trata de um procedimento 
louvável e recorrente. Assim, atendo-nos a tal recorrência, não há como descartar a 
possibilidade de que a ênfase ora se aponta para as diversas situações 
comunicativas de que fazemos parte, que uma vez materializadas, traduzem-se nos 
chamados gêneros textuais. 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/generos-textuais-argumentativos.htm 

GÊNERO TEXTUAL – PROPAGANDA 

O QUE É PROPAGANDA... 

 



⮚ OBSERVEM A PROPAGANDA, LEIAM COM ATENÇÃO, COPIEM  AS 
PERGUNTAS E RESPONDAM AS ATIVIDADES NO CADERNO: 

https://pt.slideshare.net/erikavecci1/atividades-de-leitura-tipo-saresp-organizadas 



⮚ OBSERVEM A PROPAGANDA, LEIAM COM ATENÇÃO, COPIEM AS 
PERGUNTAS E RESPONDAM AS ATIVIDADES NO CADERNO: 

O
https://pt.scribd.com/doc/202235537/PROPAGANDA-Molho-de-Tomate-Da-Knorr-Cic 

5) Observando imagem e texto da propaganda, pode-se afirmar que o molho de 
tomate pode ser usado 

(A) apenas em macarrão. 

(B) em poucos pratos. 

(C) apenas em carnes. 

(D) em diversas receitas. 

6) Na frase “rende tanto que só fome de elefante para dar conta”, a expressão 
grifada significa que o molho de tomate. 

(A) dá para fazer muitos pratos. 

(B) é muito saboroso. 

(C) tem um sabor muito forte. 

(D) pode ser usado em qualquer receita. 

7) Por que a propaganda não usou a expressão “dome de leão no lugar de fome de 
elefante”? 

(A) Porque elefante comem molho de tomate e os leões não. 

(B) Porque o elefante é o “garoto propaganda” da marca. 

(C) Porque elefante come mais que leão. 

(D) Porque elefante é mais dócil que leão. 

 

 



8) O objetivo dessa propaganda é 

(A) incentivar as pessoas a se alimentarem melhor. 

(B) aumentar o consumo de massas. 

(C) vender molho de tomate. 

(D) vender gibis da Turma da Mônica. 

 

⮚ OBSERVEM A PROPAGANDA, LEIAM COM ATENÇÃO, COPIEM AS 
PERGUNTAS E RESPONDAM AS ATIVIDADES NO CADERNO: 

 

https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-sobre-o-genero-textual-propaganda.html 

9) O que está sendo anunciado no texto acima? Quem é o anunciante? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10) Quais os argumentos que foram utilizados no texto? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

11) Qual é a finalidade, de um modo geral, de uma propaganda? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

12) Você acha que a propaganda analisada alcançou seu objetivo? Ela foi bem bolada? 
Por quê? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

13) Por que escolheram justamente um leão para aparecer nesta propaganda? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

14) Escolha um outro animal qualquer para substituir o leão em tal propaganda, 
justificando sua escolha: 



15) Você seria capaz de escrever um pequeno texto defendendo o texto publicitário em 
questão? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

16) Quem seria o público-alvo da propaganda em estudo? 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

17) Você concorda com o texto abaixo? Dê sua opinião e justifique sua opinião. 

“A diferença entre os dois leões acentua o preconceito, em relação a cabelos crespos, 
mesmo que naturais, incluindo os consumidores a acharem que qualquer outro tipo de 
cabelo, sem ser os lisos é feio e não se “encaixa” nos padrões de beleza da sociedade 
atual”. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

18) Crie uma fala para o leão, em que ele, obrigatoriamente, comentará sobre o seu antes 
e o depois: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

⮚ OBSERVEM A PROPAGANDA, LEIAM COM ATENÇÃO, COPIEM AS 
PERGUNTAS E RESPONDAM AS ATIVIDADES NO CADERNO: 

 

www.ensinar-aprender.com.br 

19) Qual é o produto anunciado? 

_______________________________________________________________________ 

20) Qual é o nome do produto? 



_______________________________________________________________________ 

 

21) Essa propaganda é direcionada para quem? 

_______________________________________________________________________ 

22) Qual é o slogan da propaganda? 

_______________________________________________________________________ 

⮚ LEIAM COM ATENÇÃO, COPIEM E RESPONDAM AS ATIVIDADES 
ORTOGRÁFICAS NO CADERNO: 

 
1) Loteria dos S,SS, C ou Ç – Leia a palavra, marque um “X” na letra que falta e 
depois reescreva.

 
⮚ LEIAM COM ATENÇÃO, COPIEM E RESPONDAM AS ATIVIDADES 
ORTOGRÁFICAS NO CADERNO: 

 

 

 



2) Encontre as palavras no caça-palavras e AS COPIE NO CADERNO: 

 

3) COMPLETE OS QUADRINHOS USANDO AS LETRAS “C”- “Ç” ou “S” , 
E ESCREVA AS PALAVRAS CORRETAMENTE NO CADERNO. PESQUISE 
NO DICIONÁRIO EM CASO DE DÚVIDAS: 

 

 



4) ) COPIE NO CADERNO E PREENCHA AS LACUNAS COM S, C ou Ç, e 
REESCREVA AS FRASES NO CADERNO CORRETAMENTE: 

a) A __alada do almo__o estava deli__iosa. 
b) A crian__a tomou __opa e comeu do__e. 
c) O __ofá da __ala é ma__io. 
d) É difí__il passar da __acada para o trra__o. 
e) O palha__o tem um la__o no pesco__o e outro na cabe__a. 
f) A al__a da bol__a da mo__a em um la__arote. 

 

5) COPIE NO CADERNO E PREENCHA AS LACUNAS USANDO  “j” ou “g” 
PARA COMPLETAR AS PALAVRAS. SIGA O EXEMPLO. 

berin__ela berinjela __íria  

tre__eito  la__e  

ma__estade  ele__er  

sar__ento  __esto  

__eca  pa__em  

ho__e  mon__e  

passa__em  á__io  

gara__em  __ema  

gor__eta  __ipe  

___iló__  __esso  

6) COPIE NO CADERNO , FORME PALAVRAS COMO NO EXEMPLO: 

a) conhecer: conhecimento 

b) acontecer: ______________________ 

c) esquecer: _______________________ 

d) aquecer: ________________________ 

e) fornecer: ________________________ 

f) aborrecer: _______________________ 

g) aparecer: ________________________ 

h) entristecer: _______________________  https://www.new-social.com/atividades-

de-portugues-com-c-c-s-ss-sc-z/ 



8) COPIE NO CADERNO, CIRCULE NAS PALAVRAS ABAIXO, A LETRA 
QUE VEM IMEDIATAMENTE ANTES DO S. 

 

 

9) COPIE NO CADERNO AS PALAVRAS NOS LUGARES ADEQUADOS: 

SIGA O EXEMPLO: 

NS LS RS 

 bolsa  

   

   

   

   

 

10) COPIE NO CADERNO E COMPLETE AS LACUNAS COM S ou SS: 

SIGA O EXEMPLO: 

pá___aro pássaro po___uir  

deze___eis  univer___idade  

man___o  aniver___ário  

progre___o  conver___ar  

val___a  cla___e  

dispen___ado  per___onagem  

a___im  can___ado  

va___oura  cla___ificado  

va__o  univer___o  

 

 

 

 



11) COPIE NO CADERNO E SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS:  

SIGA O EXEMPLO: 

inseto in-se-to associação  

ensinar  ensaiar  

passagem  aniversário  

pensar  assessor  

amassar  ensopado  

assustar  assentar  

corsário  arsênico  

balsa  salsicha  

 

12) COPIE NO CADERNO E COMPLETE AS PALAVRAS COM S ou SS : 

SIGA O EXEMPLO: 

mai___ena maisena ga___olina  

ma___agem  pê___ego  

intere___e  __apato  

a___inatura  defe___a  

profi___ão  pa___eio  

ali___amento  ro__eira  

trave___ura  ca__aco  

__abugo  ma___a  

pe___oa  blu___a  

prince__a  fo__a  

so___ego  to__e  

a__im  a__eio  

 

 

 

 

 



13) ) COPIE NO CADERNO E ORDENA AS SÍLABAS E FORME AS 
PALAVRAS COM S OU SS: 

 

 

14) ) COPIE NO CADERNO E PREENCHA AS LACUNAS COM” u”,” l”, “r” e” s” E 
DESCUBRA PALAVRAS CONHECIDAS: 

a__tura pape__ ca__maria cobe__tor 

fó__foro co__ve pa__mito ma__dade 

a__çapão bo__sa ci__co ho__pital 

e__trela to__ca ca__çado cá__culo 

ca__tola ca__çado ca__mante ma__melo 

a__tar fo__miga so__dado corone__ 

pa__ta a__mofada a__tomóvel fe__tro 

ca__ma e__puma vasso__ra ga__galhada 

cana__ ba__de ca__ca a__toridade 

chapé__ co__da fa__tura at__ás 

anzo__ cu__pa barri__ __orvete 

Canti__ fi__tro ceno__ra ___atoei__a 

sa__to pa__co a__moço __arro 

 

 

 

 

 

 

 



15) ) COPIE NO CADERNO E COMPLETE  CRUZADINHA COM PALAVRAS 
QUE TÊM SÍLABAS TERMINADAS EM “L”: 

 

https://lh3.ggpht.com/-OXq2VIr1Ht4/UcuulL6rCEI/AAAAAAABkQ8/b4q3_L4xncI/s1600-h/Ortografia-
atividades-imprimir%25255B2%25255D.jpg 

https://www.slideshare.net/elaineteixeira391/atividade-de-lngua-espanhola-1-ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 18 a 22/05/2020 

 

OBJETIVO: Conhecer a forma de divisão do trabalho em um quilombo. 

Reconhecer e valotizar a organização coletiva, os valores e a história dos quilombolas 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Já estudamos sobre organização de algumas comunidades 
antigas de alguns países, agora vamos conhecer um pouco sobre a organização da 
comunidades de quilombolas em nosso país. 

ATIVIDADE: Leia o texto abaixo com muita atenção e copie as perguntas e responda no 
caderno 



 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017. 

 

 

 



 

 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017 

 

03) Faça uma pesquisa sobre as comunidades quilombolas da região em que você vive 
(sudeste): onde fica, como se formou, tradições, cultura, danças festas etc. (registre tudo 
o caderno) 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

 
 
OBJETIVO: Conhecer os motivos que atraem imigrantes ao Brasil. 

Conhecer os motivos que atraem os brasileiros ao exterior e seus destinos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Agora vamos pesquisar e aprender por que nos dias atuais o 
Brasil recebe imigrantes e também saber por que os brasileiros vão para o exterior, será 
que os que vão e os que vêm buscam as mesmas coisas? 
 
 
 
ATIVIDADE: Pesquise na internet, livros e registre as perguntas e respostas no seu 
caderno. 
 

1) Nos dias atuais o Brasil ainda recebe bastante imigrantes. Pesquise e anote três 
tipos de estrangeiros que costumam migrar para o Brasil. 

2) Por que brasileiros emigram nos dias atuais? Qual o principal destino que eles 
procuram? 

3) Muitos imigrantes ingressam em países estrangeiros de forma irregular. O que isso 
significa? 

4) Você conhece algum imigrante? Descreva de onde vem e o que deseja no Brasil. Se 
você não conhece, pesquise com alguém que conheça e responda a pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

 

 
 
OBJETIVO: Compreender o sistema digestório humano 
Conhecer o caminho que o alimento percorre no corpo humano 
 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: O que é um sistema? É um conjunto de elementos 
interdependentes de modo a formar um todo organizado. 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE: Pesquise na internet, livros e anote em seu caderno. 

1) Desenhe o sistema digestório humano e explique o caminho percorrido pelo 
alimento desde a entrada no corpo humano até a sua excreção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

AULAS PARA OS 5ºS ANOS 

 

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES: ESTIMULAR A COORDENAÇÃO E HABILIDADE 
MOTORA, NOÇÃO DE ESPAÇO, DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, MEMÓRIA DE 
CURTA DURAÇÃO, AGILIDADE E FORÇA. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: EXPLICAR POR MEIO DE LINGUAGEM CORPORAL E 
VISUAL, JOGOS E BRINCADEIRAS DO CONTEXTO POPULAR. 

 

ATIVIDADE 1: CIRCUITO MOTOR EM CASA  

AGORA É HORA DE MONTAR UM CIRCUITO MOTOR BEM DIVERTIDO DENTRO DA 
SUA CASA. 

LOCAL:  

VOCÊ VAI PRECISAR ESCOLHER UMA PARTE DA CASA QUE TENHA ESPAÇO 
APROPRIADO PARA MONTAR O PERCURSO DO CIRCUITO. 

MATERIAL:  

● GARRAFAS PET; PODEM SER AS MESMAS QUE FORAM UTILIZADAS PARA A 
ATIVIDADE DE BOLICHE, DE 6 A 10 UNIDADES; 

● GIZ OU OUTRO MATERIAL QUE POSSA SER UTLIZADO PARA RISCAR O 
CHÃO; 

● COLCHONETE OU ALMOFADA GRANDE; 
● BOLA OU QUALQUER OUTRO OBJETO DE TAMANHO APROXIMADO QUE 

POSSA FICAR NO CHÃO E VOCÊ CONSIGA MANUSEÁ-LO COM FACILIDADE. 

COMO BRINCAR:  

ORGANIZE O CIRCUITO DA SEGUINTE FORMA:  

● AS GARRAFAS DEVERÃO ESTAR UMA NA FRENTE DA OUTRA, CONFORME 
IMAGEM 1;  

● OS CÍRCULOS NO CHÃO DEVERÃO SER COLOCADOS LADO A LADO, EM 
DUAS FILAS CONFORME IMAGEM 2;  

● O COLCHONETE/ALMOFADA DEVERÁ FICAR NA FRENTE DOS CÍRCULOS 
CONFORME IMAGEM 3; 

● POR ÚLTIMO COLOQUE A BOLA/OBJETO MAIS À FRENTE NA SEQUÊNCIA 
PARA FINALIZAR O PERCURSO.  

A IDEIA É QUE VOCÊ:  

1. COMECE CORRENDO EM ZIG-ZAG ENTRE GARRAFAS; 
2. CHEGANDO AOS CÍRCULOS, CORRA DE FORMA QUE CADA PÉ TOQUE O 

CENTRO DE CADA UM DELES;  



3. EM SEGUIDA, DE ACORDO COM SUAS HABILIDADES FAÇA UM ROLAMENTO 
OU CAMBALHOTA NO COLCHONETE/ALMOFADA ; 

4. E CORRA PARA PEGAR A BOLA E CONCLUIR O EXERCÍCIO.  

DEPOIS DE CRIADO E TESTADO POR VOCÊ, LIBERE O CIRCUITO PARA AS 
OUTRAS PESSOAS DA CASA; CONTE O TEMPO QUE CADA UM LEVA PARA 
CONCLUIR TODO O TRAJETO E VEJA QUEM SE SAI MELHOR NESSA!  
VOCÊ TAMBÉM PODE REALIZÁ-LO DA SEGUINTE FORMA, IDA E VOLTA E CASO 
QUEIRA AMPLIAR OU MESMO MODIFICAR OS EXERCÍCIOS MOTORES FIQUE À 
VONTADE, LEMBRE-SE DAS NOSSAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA ESCOLA, QUE 
ALÉM DESSES MOVIMENTOS, AINDA ENVOLVEM O PULAR CORDA, 
POLICHINELOS, AGACHAMENTOS, ESCADA DE AGILIDADE ENTRE OUTROS, USE 
A SUA CRIATIVIDADE E DIVIRTA-SE! 

ATENÇÃO !!! 

ALUNOS PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) SUBSTITUIR O EXERCÍCIO DE  
ROLAMENTO/CAMBALHOTA POR 5 (CINCO) POLICHINELOS.  

  
IMAGEM 1: ZIG-ZAG                            IMAGEM 2: PÉS NOS CÍRCULOS                                       

 
IMAGEM 3 : CAMBALHOTA                IMAGEM 4: ROLAMENTO

 
IMAGEM 5: POLICHINELO 



FONTE: 

 IMAGEM 1: HTTP://EMEINONAPANICHI.BLOGSPOT.COM/2015/05/REGRAS-E-
LIMITES-NAS-BRINCADEIRAS.HTML; 
IMAGEM 2:  
HTTPS://WWW.ATIVO.COM/FITNESS/TREINAMENTO-FITNESS/EXERCICIOS-
FUNCIONAIS-PARA-GANHAR-AGILIDADE/; 
IMAGEM 3: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=3G4T9ITMFV0; 
IMAGEM 4: HTTPS://BR.PINTEREST.COM/PIN/796152040360603828/; 
IMAGEM 5: HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/POLICHINELO_(EXERC%C3%ADCIO). 

ATIVIDADE 2: BOLA AO CESTO 

QUEM NUNCA VIBROU EM ACERTAR UM ARREMESSO DE ALGUM OBJETO 
DENTRO DE UM RECIPIENTE? 
CHEGOU A HORA DE RELEMBRAMOS ESTA SENSAÇÃO... 

ESTA BRINCADEIRA NÃO PRECISA DE UM NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTE, 
PODENDO SER REALIZADA SOZINHO(A) OU COM O NÚMERO DE PARTICIPANTES 
QUE QUISER. 

MATERIAL:  

● BOLA (PLÁSTICA, BORRACHA, COURO, DE MEIA OU MESMO DE PAPEL 
AMASSADO); 

● CESTO OU QUALQUER OUTRO OBJETO QUE POSSA SERVIR DE ALVO 
(BALDE, CAIXA, BÁCIA, BAMBOLÊ, ETC). 

COMO BRINCAR:  

COLOCAR UM CESTO OU QUALQUER OUTRO OBJETO QUE POSSA SERVIR DE 
ALVO EM UMA DETERMINADA DISTÂNCIA A PRÍNCIPIO QUE NÃO SEJA TÃO 
LONGE, PEGAR A BOLA E ARREMESSAR TENTANDO ACERTÁ-LA DENTRO DESTE 
ALVO, DEPOIS DE ALGUNS ARREMESSOS PODE DAR INÍCIO A BRINCADEIRA, QUE 
DEPENDENDO DO MATERIAL QUE VOCÊ TENHA A SUA DISPOSIÇÃO TERÁ 
INÚMERAS MANEIRAS DE SER REALIZADA, CONTUDO VOU SUGERIR DUAS POR 
AQUI: 

1. ARREMESSAR DE UM DETERMINADO LOCAL UMA QUANTIDADE DE VEZES 
E AO FINAL CONTAR QUANTOS ACERTOS OCORRERAM; 

2. ESTIPULAR UM TRAJETO COM VÁRIOS PONTOS DE ARREMESSOS DO 
QUAL O JOGADOR VAI PERCORRENDO CONFORME VAI ACERTANDO ATÉ 
CHEGAR AO FINAL DO MESMO. 

CASO QUEIRA REALIZAR O JOGO DE UMA FORMA DIFERENTE LEMBRE-SE DAS 
NOSSAS AULAS PRÁTICAS E FIQUE À VONTADE PARA USAR SUA CRIATIVIDADE E 
CRIAR OUTRAS REGRAS. 

AGORA CHAME SUA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR E BOM DIVERTIMENTO! 



                     

 
FONTE: HTTPS://NOVAESCOLA.ORG.BR/CONTEUDO/3448/BASQUETE-NAO-E-SO-
BOLA-NA-CESTA 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

INTERNET:  

<FILE:///C:/USERS/FELIP/ONEDRIVE/DOCUMENTOS/PROPOSTAS%20DE%20AULAS/
ROTINAESPORTIVA%20-%20SUGEST%C3%A3O%20DE%20AULAS.PDF> ACESSO 
EM 12/05/2020; 

<HTTPS://DIVERSA.ORG.BR/RELATOS-DE-EXPERIENCIA/CIRCUITO-MOTOR-
ESTIMULA-AUTOESTIMA-ESTUDANTES/> ACESSO EM 12/05/2020; 

<HTTP://EMEINONAPANICHI.BLOGSPOT.COM/2015/05/REGRAS-E-LIMITES-NAS-
BRINCADEIRAS.HTML> ACESSO EM 12/05/2020; 

 
<HTTPS://WWW.ATIVO.COM/FITNESS/TREINAMENTO-FITNESS/EXERCICIOS-
FUNCIONAIS-PARA-GANHAR-AGILIDADE/> ACESSO EM 12/05/2020; 

<HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=3G4T9ITMFV0> ACESSO EM 12/05/2020. 

<HTTPS://CELIOCORRADI.WIXSITE.COM/CEMAEE/SINGLE-POST/2017/05/09/BOLA-
AO-CESTO> ACESSO EM 13/05/2020; 

< HTTPS://NOVAESCOLA.ORG.BR/CONTEUDO/3448/BASQUETE-NAO-E-SO-BOLA-
NA-CESTA> ACESSO EM 13/05/2020. 

<HTTPS://BR.PINTEREST.COM/PIN/796152040360603828/> ACESSO EM 13/05/2020; 

<HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/POLICHINELO_(EXERC%C3%ADCIO)> ACESSO 
EM 13/05/2020. 



Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 6 - 18/05/2020  - 22/05/2020 
 

Aula de Arte – Professora Joy – Quinto Ano A, B, C e D 

 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Obrigada a todas famílias que puderam enviar as fotos das atividades para o email  
joyjapyarte@gmail.com  Fiquei muito encantada ao ver as atividades dos estudantes. Nesse momento 
essa é uma forma de mantermos contato já que continuaremos mais um tempo afastados. 

 

Lembrando que algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas e o registros das 
respostas poderão ser realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas). As crianças 
que não conseguirem escrever podem responder oralmente. 

 

Boa semana pra vocês. 

 

     

    A arte em diferentes contextos. 

 

Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos. 

  
 

Contextualização : Estamos vivendo uma situação nova e difícil. Todos nós precisamos 
aprender e reaprender muitas coisas. Reaprendemos a lavar as mãos e até  a cuidar  melhor 
da higiene.  
Apendemos que devemos ficar em casa mesmo quando queremos sair pra passear e brincar. 
Aprendemos que adultos tem trabalhos diferentes e que alguns precisam continuar 
trabalhando mesmo nesse momento. Profissões como agentes de saúde, médicos, caixa dos 
mercados, trabalhadores do banco, garis e enfermeiros continuam trabalhando para que 
muito mais pessoas possam ficar em casa.  
Aprendemos que quanto mais ficamos em casa, mais protegemos nossa família e também 
protegemos quem está trabalhando.   
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Esse é um momento também pra aprender que a arte tem muitas linguagens, muitas formas, 
infinitas. Podem ser desenhos, pinturas, dança,colagens, música, teatro e por aí vai. Também 
são infinitos os assuntos e temas que podemos abordar através da arte. 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,profissionais-da-saude-
fazem-apelo-para-que-populacao-fique-em-casa,70003242122 

Nessas duas imagens nós 
vemos profissionais da saúde 
com cartazes, pedindo para 
ficar em casa. Essa 
campanha foi feita em 
diversos países como 
França, Itália, Inglaterra, 
Portugal e Brasil. 

 Fonte: https://g1.globo.com/google/amp/pop-arte/blog/yvonne-

maggie/post/2020/03/20/pandemia-e-o-isolamento-social.ghtml 



Atividade 1: Observe abaixo a obra do artista italiano Franco Rivolli. 

 

 

 

- Qual profissão está representada na imagem? 

- O que a pessoa está fazendo? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 2: Observe abaixo a obra do artista Banksy que foi divulgada nesse mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O que a criança está fazendo? 

Fonte: https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-07/banksy-homenageia-profissionais-de-saude-por-sua-luta-

contra-o-coronavirus.html 



- O que representam os bonecos que estão no cesto e o que representa o boneco que a criança está 
segurando? 

- Na sua opinião por que ele escolheu aquela boneca para brincar?  

 

 

Caso sua família puder, enviem as fotos, vídeos ou áudios dessa atividade para o email 
joyjapyarte@gmail.com 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


