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PLANEJAMENTO TELETRABALHO 

SEMANA 09 - 08 a 11.06.2020 – dia 12/06/2020 – PONTO FACULTATIVO 

 

ATENÇÃO 

Os alunos (as) NÃO devem copiar os objetivos e a 

contextualização. Fiquem atentos às comandas dos 

enunciados dos exercícios. 
 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos:  

• Solucionar situações problema envolvendo as quatro operações e fração. 

• Completar dados de tabelas e interpretar gráficos. 

• Compreender o sistema monetário no cotidiano. 

• Compreender como funcionam compras a prazo (parcelamento de valores) e à vista 

(pensando no desconto). 

Contextualização: Você se lembra o que é sistema monetário? Neste Bloco de Atividades 

vamos relembrar o que é sistema monetário e solucionar algumas situações problema 

sobre este tema. Também vamos completar tabelas e interpretar gráficos. E, como 

conteúdo novo, aprenderemos o que são compras à vista e a prazo.  



FIQUE ATENTO E VAMOS LÁ!!! 

�  

Atividade: 

 

• O quadro abaixo mostra a moeda brasileira (cédulas de papel e moeda de metal) 

atualmente. Observe. 

 

https://www.google.com.br/searchq=sistema+monetario+brasileiro&sxsrf=ALeKk01WSK92fpAGZYy9zNuWnWpsOW8QfA:1590662639867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwjL9uyMsNbpAhVmGbkGHfmGA24Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=YBo4d41WHKfInM 

 

 

 

 



SITUAÇÕES PROBLEMA 

 

• Copie e responda as situações problema abaixo (NÃO precisa copiar as imagens).  

 

1. Estava chegando o Natal e Lúcia resolveu utilizar o seu 13º salário para presentear 

crianças do abrigo “Amanhã será Melhor”. Observe no gráfico a quantidade de 

presentes que Lúcia comprou e responda.  

 

                                      Livro              Bola            Boneca        Triciclo       Bicicleta 

https://www.google.com.br/searchq=problema+com+grafico+e+sistema+konetario&sxsrf=ALeKk01rJ__lpl2iFKxpq3ZbuAgLv8atA:1590518670851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=ahUKEwiqvYnjl9LpAhVjFLkGHe8tDysQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=MWnwwlUnWWrM5M 

a. Qual o presente que Lúcia menos comprou? 

R: _____________________________________________________________ 

b. Qual o presente Lúcia mais comprou?  

R: _____________________________________________________________ 



c. Copie a tabela abaixo em seu caderno completando-a de acordo com as compras 

feitas por Lúcia. 

Presente Valor unitário 

 

Quantidade 

comprada 

Valor total 

Livro R$ 18,95   

Bola R$ 12,25   

Boneca   R$ 253,00 

Triciclo R$ 64,90   

Bicicleta   R$ 423,00 

 

d. Lúcia pagou as bicicletas com quatro notas de R$ 100,00 e uma de R$ 50,00. Quanto 

ela recebeu de troco?  

R: _____________________________________________________________ 

e. Emocionado com a atitude de Lúcia e como ela iria pagar a compra à vista, o dono 

da loja de bolas resolveu dar um desconto de 1/6 para ela. Qual o valor do desconto? 

Quanto ela pagou nas bolas com o desconto?   

R: _____________________________________________________________ 

f. Lúcia recebeu R$ 3.300,00 de 13º salário. Quanto sobrou de dinheiro para ela?  

 R: _____________________________________________________________ 

CURIOSDADE 

O que é o 13° Salário?  

https://www.google.com.br/searchq=o+qu+e%C3%A9+13%C2%BA+salario&tbm=isch&ved=2ahUKEwjr9sWYiNTpAhUUJrkGHYYFC0IQ2cCegQIABAA&oq=o+qu+e%

C3%A9+13%C2%BA+salario&gs_lcp=CgNpbWcQA1DMliXP2CTRmgAcAB4AIABigGIAdgGkgEDMy41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=p1_OXqu

HHpTM5OUPhouskAQ&bih=722&biw=1536 

O 13° salário é uma gratificação de Natal, uma espécie de salário extra, concedida 

a todo trabalhador formal que atua com carteira assinada.  

O benefício foi implementado no Brasil em 1962, através da Lei 4.090/62, durante o 

mandato do então presidente João Goulart. 

 

 



g. Lúcia ainda ficou responsável pela alimentação das crianças na festa de Natal do 

abrigo “Amanhã será Melhor”. Ela foi ao supermercado e havia os seguintes 

panfletos: 

 

 

 

https://www.google.com.br/searchsxsrf=ALeKk00b3Y3cwamZPzsMFak27oOJLvxpQ:1590578788375&q=panfleto+de+natal&tbm=isch&chips=q:panfleto+natal,g_1:supermercado&s

a=X&ved=2ahUKEwiTgazd99PpAhVIHLkGHdiABV0QgIoDKAF6BAgKEAU&biw=1536&bih=722#imgrc=KeR2zrH-qndFoM&imgdii=_NbMq5UMdKHQ0M 

 



 

https://www.google.com.br/searchq=panfleto+hortifruti+natal&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdoaPNdPpAhWJA7kGHVOwDY0Q2cCegQIABAA&oq=panfleto+hortifruti+natal&gs_lcp=CgN

pbWcQAzoECAAQHjoGCAAQCBAeOgYIABAFEB5Q5zlY0UJgtUZoAHAAeACAAX2IAdwEkgEDNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=W1DOXp2IIYmH5OUP0

-C26Ag&bih=722&biw=1536#imgrc=o7UMmsfNrvLHEM&imgdii=r528z0br1eqBUM 

  

https://www.google.com.br/searchq=panfleto&tbm=isch&chips=q:panfleto,g_1:supermercado&hl=ptBR&ved=2ahUKEwjt4ZOetPpAhXkCbkGHTuvBN4Q4lYoAXoECAEQFg&biw=151

9&bih=722#imgrc=0d55ykPmpGhOmM 



• Copie e complete em seu caderno a tabela com os produtos que Lúcia comprou no 

supermercado. 

Quantidade 
comprada 

Produto Valor Unitário Valor Total 

6 kg Peru   
4 kg Pernil   
2  Azeite   
5 Requeijão   
12 Abacaxi   
14 kg Melão   
10 Morango   
24 kg Tomate   
1/2 kg Alho   
6 Arroz   
11 Açúcar   
4 Café   
36 Leite   
28 Macarrão   
58 Biscoito   
29 Margarina   
125 Extrato de tomate   
32 Maionese   
36 Creme de leite    
36 Leite condensado   
31 Papel higiênico   
18 Detergente   

----- ---- ---- ---- 
  Total da compra:  

 

h. Em seu caderno, escreva por extenso o valor total da compra de Lúcia no 

supermercado.  

R: _____________________________________________________________ 

 

 

ATENÇÃO 
 

Compra à vista: é quando o cliente paga a compra no ato da mesma. Se o cliente 

utiliza cartão, também se fala DÉBITO. 
  

Compra a prazo: é quando o cliente vai pagar a compra em prestações, ou seja, 

em parcelas (pagamentos) mensais. Se o cliente usa cartão, também se fala 

CRÉDITO. 

 



i. Lúcia resolveu parcelar a compra no supermercado. Calcule os valores das parcelas 

que o supermercado dispõe.  

Número de prestações Valor de cada prestação 

2 vezes (prestações)  

3 vezes (prestações)  

5 vezes (prestações)  

 

j.  Você compreendeu o que é o 13º salário? Explique com suas palavras.  

R: _____________________________________________________________ 

k. O que você achou da atitude de Lúcia em gastar seu 13º salário com crianças de um 

abrigo? Se você recebesse um valor extra, o que você faria com este dinheiro? (Seja 

sincero! Esta pergunta é pessoal, portanto, não existe resposta certa ou errada��).    

R: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTUGUÊS – 08 A 11/06/2020 

OBJETIVO: Planejamento e produção de textual (gênero anúncio publicitário) / Escrita colaborativa 
/ Progressão temática, paragrafação e forma e composição de texto / Coesão e articuladores / 
Convenções da escrita / Forma de composição do texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Produção de texto utilizando os conhecimentos sobre estrutura 
composicional do gênero, progressão temática, recursos coesivos, paragrafação e convenções da 
escrita. 

ATIVIDADES: Vamos reforçar as atividades realizadas na aula anterior sobre o texto publicitário e 
resolver algumas atividades! 

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de 
comunicação de massa: jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontra-los 
também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, etc. Os anúncios tem a 
função de convencer a população a adquirir determinado produto ou serviço. 
 

OBSERVE A IMAGEM 

https://br.pinterest.com/pin/834362268450529057/ 

1. Esse tipo de texto é:  
Atenção - copie e  responda todas perguntas no caderno: 
 

a) Um anúncio                                      c) Uma entrevista 
b) Um cardápio                                     d) uma receita 

 
2. Onde foi publicado este anúncio? 

 
a) Jornal                                              c) internet 
b) Revista                                            d) panfletos 

 
3. Qual é o público-alvo desse anúncio? 

_________________________________________________________________ 



4. Qual é o slogan do anúncio? 

__________________________________________________________________ 

5. Qual é o produto oferecido? 

__________________________________________________________________ 

 
6. Há quantos anos o produto é ofertado ? 

_________________________________________________________________ 

7. Esse texto tem a função de: 
 

a) Divertir o leitor                                           c) convencer as pessoas 
b) Informar                                                     d) fazer uma crítica 

 
8. Qual foi a imagem utilizada no anúncio? 

___________________________________________________________________ 

9. Por que o anunciante escolheu esta imagem? 

__________________________________________________________________________ 

10. Que mensagem o anúncio lhe transmitiu? 
Você acha que foi convincente? Por quê? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

● Agora é a sua vez! Vamos lá! Exemplos de SLOGAN. 
 

 
https://www.vendus.pt/blog/slogan-empresas/ 

Slogan Descrição. 

Um slôgane, eslogã ou frase de efeito é uma frase de fácil memorização que resume as 
características de um produto, serviço ou até mesmo pessoa. Ela é usada em contexto 
político, religioso ou comercial como uma expressão repetitiva de uma ideia ou propósito. É 
geralmente utilizado por empresas. 

 

 

 



11. Elabore no caderno um anúncio e crie um slogan:  
 

 

 

GRAMÁTICA 

A acentuação tônica refere-se à intensidade em que são pronunciadas as sílabas das 
palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada é a sílaba tônica. As demais, 
como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas de átonas. 
De acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas como: 

● Oxítonas: são aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. 
Ex.: café – coração – cajá – atum – caju – papel 

● Paroxítonas: são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. 
Ex.: útil – tórax – táxi – leque – retrato – passível 

● Proparoxítonas: são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na antepenúltima sílaba. 
Ex.: lâmpada – câmara – tímpano – médico – ônibus 
Acentuação gráfica 
Regras fundamentais: 

● Proparoxítonas: todas são acentuadas. Ex.: analítico, hipérbole, jurídico, cólica. 
● Palavras oxítonas: acentuam-se todas as oxítonas terminadas em "a", "e", "o", "em", 

seguidas ou não do plural(s). Ex.: Pará – café(s) – cipó(s) – armazém(s) 
Essa regra também é aplicada aos seguintes casos: 

→ Monossílabos tônicos terminados em "a", "e", "o", seguidos ou não de “s”. 

Ex.: pá – pé – dó –  há 
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/acentuacao.htm 
 
AGORA É A SUA VEZ! DEPOIS DE LER! 
  
Atenção - copie e  responda todas perguntas no caderno 
12. Assinale o grupo de palavras que todas estão classificadas como paroxítonas. 

 
 

13. Assinale o grupo de palavras em que existe uma palavra que não é oxítona. 

 
 

14. Assinale a alternativa em que as palavras estão organizadas de acordo com a 
seguinte ordem: oxítona, paroxítona e proparoxítona. 

 



15.  Assinale o grupo de palavras que todas estão classificadas como proparoxítonas. 

 
https://atividadespedagogicas.net/2016/08/atividades-silaba-tonica-com-respostas.html 
 
Copie e responda todas as perguntas no caderno: 

16.  Faça um X na coluna certa: 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/wp-content/uploads/2018/03/atividades-silaba-tonica-faca-um-x.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 08 a 11/06/2020 

 

OBJETIVO: Compreender o conceito de cultura material associando-o à produção material 
da vida humana. 

Refletir sobre as relações entre cultura material, memória identidade e história de um povo. 

Reconhecer o que são elementos simbólicos e identificar exemplos no passado e no 
presente. 

. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudamos anteriormente sobre  algumas civilizações no aspecto 
social e religioso, também refletimos como seriam essas organizações aplicadas em nossas 
vidas atuais. 

Essa semana vamos apender um pouco sobre o que é “CULTURA MATERIAL” e como 
esses registros acontecem. 

Tudo aquilo que é produzido e utilizado por uma sociedade traduz suas mentalidades, 
práticas e valores e pode ser considerado parte de sua cultura material. Assim, como tais 
mentalidades, práticas e valores mudam, também a cultura material muda, acompanhando 
e depondo sobre  a sociedade a que pertence 

 

ATIVIDADE 1:Leia o texto da pagina 30 abaixo e responda as perguntas 01 e 02 no livro, 
mas se não tiver o livro copie a pergunta e responda no caderno 

ATIVIDADE 2: A pergunta 03 pede para reunir em grupo, mas você sabe que nesse 
momento não é possivel, então responda o que se pede no seu 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. 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA – 08 A 11/06/2020 

 

 
 
OBJETIVO: Conhecer os motivos da migração interna no Brasil. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesse momento já conhecemos o fluxo migratório entre 1970 a 
1990, vamos agora dar continuidade e conhecer os motivos do fluxo migratório entre 1990 
a 2010. Nesse período surgiram no Brasil novos polos de atração populacional. No 
Nordeste por exemplo, foram criados polos de desenvolvimento econômico, que atraíram 
investimentos e, consequentemente, força de trabalho. 
A migração de retorno tem representado um papel importante no cenário das migrações no 
Brasil, especialmente nos últimos decênios. Estados como Minas Gerais e os nove que 
compõem o Nordeste brasileiro, que historicamente, eram considerados “fornecedores de 
mão de obra”, vêm apresentando tendências de recuperação dos saldos migratórios 
negativos observado em décadas anteriores. 
Entende-se por migrante de retorno aquela pessoa que deixou o seu local de origem, residiu 
algum tempo em outra região e depois regressou ao seu lugar de nascimento. 
 
 
 
ATIVIDADE: Leia o texto abaixo com atenção, observe o mapa e suas informações. 
Responda as perguntas no livro, mas se você não tiver o livro copie as perguntas no 
caderno e responda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

 



CIÊNCIAS – 08 A 11/06/2020 

 

 
 
OBJETIVO: Compreender as principais funções do sistema circulatório sanguíneo. 
Identificar e localizar os órgãos que fazem parte do sistema circulatório sanguíneo. 
Relacionar algumas características do sangue, do coração e dos vasos sanguíneos. 
Identificar os componentes do sangue e suas principais funções. 
30 - 33 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: O que é um sistema? É um conjunto de elementos 
interdependentes de modo a formar um todo organizado. 
Neste momento vamos aprender sobre o sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes 
e a eliminação dos resíduos, vamos aprender como esses dois sistemas se integram, por 
isso não podemos esquecer que para ter uma boa saúde precisamos ter bons hábitos de 
higiene. Vimos nas atividades anteriores que o corpo precisa incorporar algumas 
substâncias e eliminar outras como aconteceu no sistema respiratório respiramos oxigênio 
e eliminamos gás carbônico.   
Observação: O sistema urinário masculino e feminino é diferente. 
O rim é o filtro das substâncias tóxicas, ele recebe cerca de 1,2 litros de sangue por 
minuto o que equivale a um quarto do sangue que é bombeado pelo coração. Todo o 
sangue do corpo de uma pessoa é filtrado cerca de 12 vezes em uma hora.  
 
 
 
 
ATIVIDADE: Leia com atenção as informações das paginas abaixo, copie as perguntas e 
responda no seu caderno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
 



 

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

 
 



 

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

 



 

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

 

 

 



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

AULAS PARA OS 5ºS ANOS 

 

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES: EXPERIMENTAR E RECRIAR DIFERENTES 
BRINCADEIRAS E JOGOS DA CULTURA POPULAR PRESENTES NO CONTEXTO 
COMUNITÁRIO E REGIONAL. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: TANTO NAS NOSSAS AULAS BEM COMO QUANDO NOS 
ENCONTRAMOS NO LAZER COM OS NOSSOS AMIGOS E FAMILIARES ESTAMOS 
QUASE SEMPRE NOS DIVERTINDO COM JOGOS E BRINCADEIRAS QUE FAZEM 
PARTE DE UMA CULTURA POPULAR. ENTÃO AGORA CHEGOU À HORA DE 
REALIZARMOS UMA BRINCADEIRA BEM DIVERTIDA QUE SE CHAMA “JOGO DOS 
PALITINHOS”.  

 

ATIVIDADE 1:  

JOGO DOS PALITINHOS 

ESTE JOGO É MUITO SIMPLES E PODE SER REALIZADO EM QUALQUER LUGAR, 
BASTA QUE CADA PARTICIPANTE TENHA 3 (TRÊS) PALITOS/OBJETOS E QUE 
ESTES CAIBAM TODOS NA SUA MÃO DE FORMA SIMULTÂNEA , CASO ISTO SE 
FAÇA NECESSÁRIO E QUE FIQUE BEM ESCONDIDO PARA QUE NINGUÉM VEJA.  

 

VAMOS LÁ APRENDER A JOGAR? 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

● A PARTIR DE 2 (DOIS) PARTICIPANTES. 

MATERIAL:  

CADA PARTICIPANTE PRECISARÁ POSSUIR: 

● 3 PEDAÇOS DE PALITO OU; 
● 3 MOEDAS OU; 
● 3 PEDRINHAS OU;  
● 3 PEDAÇOS DE PAPEL. 

 

 

 

 

 

 



COMO BRINCAR:  

CADA PESSOA INICIARÁ O JOGO COM 3 (TRÊS) PALITOS OU OBJETOS QUE OPTAR PARA 
JOGAR, ENTÃO TODOS COLOCARAM SUAS MÃOS PARA TRÁS E ESCOLHERÃO UMA 
QUANTIDADE PARA DEIXAREM EM UMA DE SUAS MÃOS, ISTO SEM QUE NINGUÉM VEJA, 
ENTÃO ESTENDERÃO AS MESMAS FECHADAS JUNTAMENTE COM O RESTANTE DOS 
PARTICIPANTES QUE TAMBÉM TERÃO QUE FAZER O MESMO, ASSIM QUE TODOS 
FIZEREM, CADA UM DARÁ UM PALPITE DE QUANTOS PALITOS/OBJETOS TEM NO TOTAL, 
NÃO VALE REPETIR O PALPITE DE OUTROS PARTICIPANTES. AQUELE QUE ACERTAR 
ALÉM DE TIRAR UM PALITO/OBJETO SEU DO JOGO TAMBÉM SERÁ O PRIMEIRO A DAR O 
PALPITE NA PRÓXIMA RODADA, OS DEMAIS TERÃO QUE SEGUIR O SENTIDO HORÁRIO, E 
ASSIM SUCESSIVAMENTE, ATÉ QUE ALGUÉM CONSIGA ELIMINAR TODOS OS SEUS 
PALITOS/OBJETOS, ISTO É ACERTAR 3 (TRÊS) VEZES PRIMEIRO E DESTE MODO SERÁ 
DECLARADO O VENCEDOR, CASO NENHUMA PESSOA ACERTE O PALPITE SE FAZ UMA 
NOVA RODADA SEM QUE NINGUÉM ELIMINE UM PALITO/OBJETO. 

PODE NÃO PARECER, MAS O JOGO DE PALITINHOS EXIGE RACIOCÍNIO E ISTO FICA MAIS 
EVIDENTE QUANDO SE JOGA COM 2 (DUAS) PESSOAS, ISTO PORQUE QUEM DÁ O 
PALPITE PRIMEIRO PODE FICAR EM DESVANTAGEM, UMA VEZ QUE O ADVERSÁRIO 
PODE TIRAR ALGUM PROVEITO DEPENDENDO DE COMO ESTE FOR REALIZADO, 
EXEMPLO PEDIR 0 (ZERO) OU 6 (SEIS) PALITOS/OBJETOS, LOGO SE SABERÁ QUE 
ESTARÁ COM 0 (ZERO) OU 3 (TRÊS) PALITOS/OBJETOS EM SUA MÃO, ENTÃO O BLEFE 
TAMBÉM É UMA ÓTIMA ESTRATÉGIA PARA PODER PASSAR A VEZ DE DAR O PRIMEIRO 
PALPITE SEM QUE SEU OPONENTE ACERTE. 

IMAGEM:HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RKQUA_GJS0G 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

INTERNET :  

<HTTP://BASENACIONALCOMUM.MEC.GOV.BR/ABASE/#FUNDAMENTAL/EDUCACA
O-FISICA-NO-ENSINO-FUNDAMENTAL-ANOS-INICIAIS-UNIDADES-TEMATICAS-
OBJETOS-DE-CONHECIMENTO-E-HABILIDADES> ACESSO EM 02/06/2020; 

<HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PORRINHA> ACESSO EM 02/06/2020; 

<HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RKQUA_GJS0G> ACESSO EM 
02/06/2020. 

 

 



Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 9 - 08/06/2020  - 11/06/2020 
 

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

    Aos educandos e suas famílias, 

Obrigada mais uma vez por enviarem as fotos de vocês, dessa vez com máscaras e fotos das respostas 
das atividades. Há respostas e máscaras muito criativas. Soube também através dos e-mails que várias 
famílias fizeram as próprias máscaras ou adquiriram com pessoas próximas e isso é maravilhoso. 
Parabéns! 

Ainda não mandou nenhuma das atividades através do email  joyjapyarte@gmail.com ? Caso queira e 
possa, continuo recebendo as fotos das atividades anteriores. Essa é uma forma de saber como os 
estudantes estão acompanhando as atividades e pensar os caminhos. 

Lembrando que não é necessário copiar as orientações no caderno. Nessa semana nossa atividade será 
de observação e reflexão. Portanto não será necessário utilizar o caderno. 

Uma boa semana para todos vocês. 

     

    A arte em diferentes contextos. (Continuação) 

Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos.  

 

Contextualização : Semana passada vimos obras sobre o momento em que vivemos e 
respondemos perguntas. Essa semana veremos outras obras sobre o momento em que 
vivemos e cada um irá fazer sua própria reflexão sobre elas. Mas antes das obras, acompanhe 
abaixo o nosso Saiba Mais. 
 

        Saiba mais 

Você sabe o significado da palavra pandemia? 

Quando não sabemos o que uma palavra quer dizer um dos melhores caminhos para o entendimento é 
procurar a palavra em um dicionário. Pode ser o livro físico ou pode ser virtualmente. Um dicionário pode 
nos ajudar muito no caminho da compreensão. Pesquisando no dicionário on line podemos descobrir 
que essa palavra tem origem no idioma grego.  

Para entender vamos dividir a palavra em dois pedaços, que significam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAN DEMOS 

TODO POVO 

PANDEMIA Termos de 

Origem Grega 

Palavras 

equivalentes 

 TODO POVO 



 

Portanto:  

 

 

   

  

 

 

 

 

                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=RSBHMDUi0cg 

 

Atividade: 

Semana passada havia algumas perguntas para que pudéssemos observar as obras. Agora é a sua vez 
de fazer isso sozinho. Observe a obras abaixo.Todas elas foram feitas durante a pandemia. Sei que 
você conseguirá observar e entender muitas coisas. Não esqueça: 

Observe-as.  

Olhe os detalhes.  

Pense sobre o seu significado.  

Faça perguntas para as obras. 

Converse com sua família e amigos (à distância) sobre suas percepções sobre as imagens. 

 

Caso você queira e possa assistir, o vídeo abaixo mostra a 

diferença entre os termos surto, epidemia, pandemia e 

endemia.  

 

Fonte: https://www.dicio.com.br/pandemia/ 



 

Primeira obra: 

 

 

 

 

O autor Carlos Ruas é um artista que desenha histórias em quadrinhos. Seu trabalho está disponível 
em seu site https://www.umsabadoqualquer.com/ e também em diversos livros publicados. Veja abaixo 
o que ele disse nas suas redes sociais sobre sua criação: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://twitter.com/sabadoqualquer/status/1264287149546975233 

Fonte: SEM Título. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra59849/sem-titulo>. Acesso em: 

19 de Mai. 2020. Verbete da Enciclopédia. 



 

Segunda obra 

  

 

 

 

O artista plástico Kobra fez esse mural em seu ateliê em São Paulo em homenagem a todas as vitimas 
desse novo Coronavirus, o COVID – 19. O artista também anunciou que irá arrecadar dinheiro através 
de suas obras para quem precisa. Leia abaixo o que o artista disse sobre sua obra e o momento: 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/06/kobra-cria-mural-em-memoria-das-vitimas-do-

coronavirus-e-anuncia-leilao-de-obras-para-ajudar-moradores-de-rua-de-sp.ghtml 

 

"Vamos vencer isto juntos, mas separados. Ou separados — por isso juntos. Nestes tempos de necessário 
isolamento social, é preciso ter fé. Independentemente da nossa localização geográfica, de nossa etnia e de 
nossa religião, estamos unidos em uma mesma oração: que Deus inspire os cientistas para que encontrem a 
solução para esta pandemia — e conforte nossos corações para que tenhamos forças e sigamos juntos como 
humanidade."

Você sabia que Diadema já recebeu 

uma exposição itinerante desse artista? 

Fonte: https://www.clickguarulhos.com.br/2019/08/30/galeria-itinerante-

leva-obras-do-artista-kobra-para-periferias-de-sao-paulo/ 



 

 

Terceira obra: 

 

 

 

A artista inglesa, autora dessa ilustração digital Jess Hanko, além da obra deixou uma mensagem bem 
forte. Leia abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Existe o suficiente para todos, se trabalharmos juntos. Cuidado com os 

mais vulneráveis. Se você estocou muita comida, suficiente para durar 

um mês, talvez verifique o velho na estrada que só quer fazer sua 

compra semanal, pois é ele quem está realmente em risco. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B9wUnuenNSn/ 



Quarta obra:  

 

 

 

           Quinta obra: 

 

 

 

                                           

 

Fonte: https://www.instagram.com/itstararooney/ 

A artista inglesa Tara Rooney utiliza a 

fotografia como forma de expressão 

para falar desse momento que 

vivemos. 

O artista Mauricio Will criou essa obra 

ao lado e a chamou de Corona World. 

Fonte:  
https://www.instagram.com/wills_graphics/https://www.ins

tagram.com/wills_graphics/ 



     Sexta obra:  

 

 

 

 

Já essa obra foi feita pelo artista ilustrador Catártica que reside na Itália. Em seu perfil nas redes socias 

ele conta a história que o inspirou a criar essa ilustração. Ela é uma homenagem a uma amiga espanhola. 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B-HAJB_ijkL/ 



Sétima obra: 

 

 

 

O artista Aniol Yauci Abordou uma das questões sobre o momento em que vivemos. 

 

Saiba Mais 

Caso possa, acesse conjuntamente com a sua família o Museu Virtual do Covid no Instagram. E 
veja mais criações sobre esse momento que esse museu está mostrando. 

 

Para quem puder, por favor enviem as fotos das atividades anteriores no email:  

joyjapyarte@gmail.com  

Aguardo contato de vocês por lá nessa semana. 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/yaucianiol/ 

https://www.instagram.com/covidartmuseum/ 



 

 

 

 


