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Olá Srs. Pais e responsáveis!  

Seguimos com nossas atividades utilizando todas as possibilidades e recursos 

nesse momento de isolamento social, reinventando o conceito e o papel da 

escola. Nós professores buscamos sempre maneiras de atingir aos nossos 

alunos de forma clara e objetiva e assim permitir que alcancem os objetivos 

propostos por nós. Para isso, ouvindo devolutivas de algumas famílias, 

elaboramos uma maneira de facilitar o entendimento das comandas das 

atividades. Faremos uso de imagens que mostrará o que precisa ser apenas 

lido, o que precisa ser copiado e registrado no caderno e o que precisa ser 

respondido oralmente. Segue abaixo os ícones e suas legendas. Seguimos 

juntos, porém distantes. Um bom trabalho para todos!  

 

 

 

 

APENAS PARA LEITURA 

  

PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

  

RESPONDER ORALMENTE 

 

                    FAZER ARTÍSTICO 

                  

                   ATIVIDADE PRÁTICA 

 

 

Fonte dos ícones: https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 

https://www.fotosearch.com.br/CSP994/k16174411/ 

 

 

 

 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
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As atividades desta semana têm como objetivos: 

• Desenvolver a linguagem oral através da exposição dos 

 conteúdos e dos comentários, desenvolvendo suas competências  

comunicativas(questionar, sugerir, argumentar).  

• Produzir texto narrativo de autoria.  

• Analisar dados apresentados em gráfico. 

• Responder questões e resolver situações problemas que envolvam 

geometria, medidas de comprimento, massa e capacidade. 

• Resolver as situações problemas. 

•  Reconhecer a história como resultada da ação do ser humano. 
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Disciplina: HISTÓRIA         5˚ ANOS 

 

 
 No Brasil foram quase 400 anos de escravidão, onde a população negra 

foi considerada um objeto, uma mercadoria, sem alma. Eles eram vendidos, 

trocados, torturados e não possuíam nenhum tipo de direito ou oportunidade de 

estudar e andar por onde quisessem. Eles serviam a estrutura social e à 

construção de riquezas do país, mas sem ter nenhum acesso a ela.  

 No dia 13 de Maio de 1888, há 132 anos, chegou ao fim o trabalho 

escravo no Brasil com a promulgação da Lei Áurea assinada pela Princesa 

Isabel. A abolição da escravidão foi desfecho de um processo longo e só 

aconteceu por meio de uma campanha popular aliada à resistência dos 

escravizados. 

 Antes da promulgação da Lei Áurea, outras três leis começaram a 

dificultar e encarecer a manutenção do trabalho escravo no país. São elas: 

• Lei Eusébio de Queiros (1850) proibia o trafico negreiro da áfrica para o 

Brasil; 

• Lei do Ventre Livre (1871) estabeleceu a liberdade para os filhos de 

escravos que nasciam após essa data; 

• Lei do Sexagenário ou Lei Saraiva - Cotegipe (1885) beneficiava os 

negros maiores de 60 anos. 

 A primeira grande reação dos libertos com a lei Áurea foi de comemorar, 

a medida que a noticia espalhava grandes comemorações foram realizadas 

tanto nas grandes cidades como nas zonas rurais do Brasil.Passada a euforia, 

a nova situação levou os libertos a procurarem melhores alternativas para 

viverem. 

 A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não o da inclusão 

social dos negros a sociedade, ele se tornou igual perante a lei, mas não deu 

garantias que seria aceito na sociedade, os recém libertos passaram dias muito 

difíceis mesmo com o fim da escravidão. A grande maioria dos 700mil libertos 

não teve acesso a terra, sendo esses forçados a sujeitarem-se aos salários 
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baixos oferecidos pelos grandes proprietários. A falta do acesso a educação foi 

uma questão fundamental para manter esse grupo marginalizado, sem acesso 

ao estudo eles permaneceram sem oportunidade de melhorar de vida. 

 E o que mudou de lá pra cá? 

 Mesmo 132 anos depois da assinatura da Lei Áurea, as pessoas negras 

ainda têm dificuldade para encontrar empregos que não sejam braçais, mal 

renumerados e continua a haver no Brasil relações raciais desequilibradas, 

com os negros condenados á exclusão social. 

 O preconceito, a discriminação e a idéia permanente que o negro só 

servia para trabalhos duros, ou seja, serviços pesados deixaram seqüelas 

desde a abolição da escravatura até os dias atuais.  

  
 
  
Agora, você irá copiar as perguntas e responder no seu caderno. 
  

1) Quais foram às três leis que antecederam a lei Áurea? 

2) Quem assinou a Lei Áurea? 

3) A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão no Brasil, mas o que ela 

não resolveu? Explique. 

4) O que você acredita ser necessário para a diminuição das 

desigualdades em nosso país? 

 
Fonte de pesquisas: 
https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2016/05/13/noticia-especial-
enem,762306/128-anos-da-abolicao-da-escravidao-no-
brasil.shtml#:~:text=No%20dia%2013%20de%20maio,com%20a%20escravid%C3%A3o%20no
%20Brasil. 
https://www.todamateria.com.br/abolicao-da-escravatura-no-brasil/ 
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/como-ficou-vida-dos-ex-escravos-apos-lei-aurea.htm 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/05/13/interna-brasil,680301/130-

anos-apos-abolicao-populacao-negra-ainda-sofre-com-a-desigualdade.shtml 

https://vocesa.abril.com.br/carreira/o-que-mudou-para-os-negros-depois-de-132-anos-de-

abolicao-da-escravatura/ 

https://capricho.abril.com.br/vida-real/o-que-mudou-ou-nao-depois-de-130-anos-da-abolicao-

da-escravidao/ 

 

 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2016/05/13/noticia-especial-enem,762306/128-anos-da-abolicao-da-escravidao-no-brasil.shtml#:~:text=No%20dia%2013%20de%20maio,com%20a%20escravid%C3%A3o%20no%20Brasil.
https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2016/05/13/noticia-especial-enem,762306/128-anos-da-abolicao-da-escravidao-no-brasil.shtml#:~:text=No%20dia%2013%20de%20maio,com%20a%20escravid%C3%A3o%20no%20Brasil.
https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2016/05/13/noticia-especial-enem,762306/128-anos-da-abolicao-da-escravidao-no-brasil.shtml#:~:text=No%20dia%2013%20de%20maio,com%20a%20escravid%C3%A3o%20no%20Brasil.
https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2016/05/13/noticia-especial-enem,762306/128-anos-da-abolicao-da-escravidao-no-brasil.shtml#:~:text=No%20dia%2013%20de%20maio,com%20a%20escravid%C3%A3o%20no%20Brasil.
https://www.todamateria.com.br/abolicao-da-escravatura-no-brasil/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/como-ficou-vida-dos-ex-escravos-apos-lei-aurea.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/05/13/interna-brasil,680301/130-anos-apos-abolicao-populacao-negra-ainda-sofre-com-a-desigualdade.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/05/13/interna-brasil,680301/130-anos-apos-abolicao-populacao-negra-ainda-sofre-com-a-desigualdade.shtml
https://vocesa.abril.com.br/carreira/o-que-mudou-para-os-negros-depois-de-132-anos-de-abolicao-da-escravatura/
https://vocesa.abril.com.br/carreira/o-que-mudou-para-os-negros-depois-de-132-anos-de-abolicao-da-escravatura/
https://capricho.abril.com.br/vida-real/o-que-mudou-ou-nao-depois-de-130-anos-da-abolicao-da-escravidao/
https://capricho.abril.com.br/vida-real/o-que-mudou-ou-nao-depois-de-130-anos-da-abolicao-da-escravidao/
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Disciplina: GEOGRAFIA          5˚ ANOS 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Veremos a definição do racismo e reconhecer o racismo como uma questão atual 

e não parte de um passado histórico isolado, estimulando o debate sobre formas 

de combatê-lo. 

    Vamos ler o texto com atenção! 

 

O racismo 

O Brasil é um país composto por várias etnias: europeus, africanos, índios 

e outros povos que compõem a sociedade brasileira. Essas variações étnicas se 

refletem no espaço onde se inicia a vida cultural de um povo. E mesmo assim 

temos o preconceito racial. Preconceito Racial é aquele que está associado à 

etnia, raça e aos aspectos físicos, por exemplo, o racismo. 

Isso pode ocorrer entre pessoas de diferentes aspectos de cor de pele, 

sendo mais comum entre brancos e negros, onde os primeiros, decorrente de 

aspectos históricos, se sentem superiores aos outros 

As práticas racistas são consideradas crimes em diversos países inclusive 

no Brasil. 

(foto: Amaro Júnior/CB/D.A Press) 

https://www.todamateria.com.br/racismo/
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Você sabia que ... 

Havia o tempo em que os negros eram livres. Então surgiu a escravidão. 

Depois veio a liberdade. Mas aí brotou o preconceito. Surgiu, assim, um tempo 

em que discriminar as pessoas por causa da cor da pele era socialmente aceito 

e, aos olhos da Justiça, apenas uma contravenção penal. Para tentar pôr um fim 

a isso, há exatos 30 anos, surgiu a Lei de nº 7.716, que define os crimes de 

racismo. 

Assinada em 5 de janeiro de 1989, pelo então presidente da República, 

José Sarney, a lei passou a ser conhecida pelo nome de seu autor, o ex-

deputado Caó. Carlos Alberto Caó de Oliveira era jornalista, advogado e militante 

do movimento negro. Nascido em Salvador, mudou-se para o Rio de Janeiro, 

estado pelo qual, em 1982, elegeu-se deputado federal. Como constituinte Caó 

regulamentou o trecho da Constituição Federal que torna o racismo inafiançável 

e imprescritível. Depois, lutou para mudar a Lei Afonso Arinos, de 1951, que 

tratava a discriminação racial como contravenção. Morreu em  Fevereiro de 

2018, aos 76 anos. 

    Atividades: 

Espero que tenham gostado da leitura, agora copie as perguntas no caderno e 

responda: 

A) O que é racismo? 

B) Quais etnias o nosso país é composto? 

 

Fonte: tetexto adaptado e imagens: 

http://brasilescola.com.br 

http://correiobrasilense.com.br 

 

 

 

  

http://brasilescola.com.br/
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Disciplina: CIÊNCIAS          5˚ ANOS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Como estudamos na aula anterior, a boa alimentação e beber água nos 

ajudam a manter a nossa saúde física equilibrada. Esta semana veremos que o 

racismo pode causar doenças. 

Vamos ler o texto o observar as imagens com atenção! 

O racismo afeta a saúde dos negros, segundo a ciência 

Jovens negros (GettyImages/) http://exame.com 

 Além dos diversos problemas sociais conhecidos como resultado 

do racismo, ele também pode afetar a saúde. Vários estudos apontam que o 

preconceito racial está conectado a doenças cardiovasculares em negros, além 

de ser a possível causa da depressão, da ansiedade e de outros problemas de 

saúde em pessoas que são vítimas de racismo. A pessoa que sofre racismo 

adoece e fica com suas emoções abaladas, necessitando de ajuda médica e 

psicológica. A violência e agressões afetam as pessoas, gerando revolta, 

complexos, mais a violência não é nada saudável. 

http://www.exame.com.br/topicos/racismo
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Alguns estudos científicos evidenciam que esses problemas podem surgir 

como resultado de uma vida sob o estresse de conviver com a discriminação 

racial. Infelizmente ainda vivemos com esses problemas sociais e as pessoas 

sofrem suas consequências.  

Como vimos na aula anterior, alimentar-se corretamente, beber bastante 

água, praticar atividade física e visitar o médico regularmente são práticas que, 

em tese, mantêm a saúde em dia. Por isso precisamos manter nosso corpo 

saudável, mas não podemos esquecer de manter a nossa mente tranquila. 

Diga não ao racismo e aos fatores que prejudicam a nossa saúde 

emocional. 

Cuidados que podem ajudar a manter a mente saudável. Veja algumas dicas, a 

maioria você já conhece: 

1 – Cuide da alimentação. 

2 – Pratique atividade física. 

3 – Priorize o sono. 

4 – Tenha momentos dedicados às pessoas queridas. 

5 – Reserve um tempo para o esporte e lazer. 

6 – Esteja em contato com a natureza. 

7 – Procure algo que lhe dê prazer. 

8 – Desenvolva sua fé. 

9 – Conheça a si mesmo. 

10 – Ajude o próximo. 

E não se esqueça do respeito. Respeitara si mesmo e principalmente os 
outros.  Somos todos iguais e nossa saúde é muito importante. 

Atividades: 

Espero que tenham gostado da leitura, agora copie as perguntas no 

caderno e responda: 

A) Uma vida saudável é importante para o corpo e para amente, você 

concorda? 

B) Quais doenças o racismo pode causar? 

 

                  Fonte: texto adaptado e imagens: 

http://exame.com.br, http://geledes.org.br, https://biblioteca.cofen.gov.br 
 

 

http://exame.com.br/
http://geledes.org.br/
https://biblioteca.cofen.gov.br/
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Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANO 

 
Contextualização 

 Nos últimos dias atos contra o racismo e a violência policial se 

tornaram visíveis  nos Estados Unidos e no Brasil, chamando a 

atenção para a essa questão do racismo em nossa sociedade. 

http://www.mobilizadores.org.br/wp-content/uploads/2015/01/jovem-negro1.jpg 

Atividades  

 

• Você já presenciou ou sofreu alguma situação de preconceito, seja por 

sua raça, crença ou classe social? 

 

• No seu caderno faça um texto narrativo contando como foi, quais foram 

os seus sentimentos. Dê também sua opinião a respeito.  

 

 
 
 
 
 

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/manifestantes-policiais-entram-em-confronto-durante-protesto-contra-racismo-em-laranjeiras-24455607
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1. Contextualização 

 
 

 

O momento em que vivemos nos pede consciência e  

 

posicionamento, sendo necessário fazermos uma reflexão mais  

 

profunda para que possamos tentar mudar ou transformar fazendo a  

 

nossa parte, afinal cada vida neste mundo importa e cada ação nossa  

 

tem impacto no todo. 

 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/crian%C3%A7a-negra-flor.html 

 

 

 
 

Atividade  

 
Converse com os seus familiares a respeito dos 

 
Acontecimentos em relação aos atos de racismo contra os  
 
negros e juntos, listem alguns itens sobre ações e  
 
atitudes que possam ser realizadas para que essa realidade possa de fato,  
 
começar a ser transformada. 
 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/crian%C3%A7a-negra-flor.html
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2. Leitura e interpretação de tirinhas 

   Na tirinha abaixo Fernandinho nos deixa uma mensagem para 

pensarmos sobre o racismo e a igualdade entre todos os seres humanos. 

 Leia e mostre para sua família e amigos, monte você também 

sua tirinha e vamos espalhar o amor!! 

 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/ 
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Disciplina: MATEMÁTICA           5˚ ANOS 

Contextualização: Em sala de aula é comum a prática de resolução 

de problemas. Essa semana iremos relembrar esta prática, copie e 

responda os problemas em seu caderno. 

 

Vamos Praticar! 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

 

1. Márcia ganhou 7 pacotes com 30 adesivos em cada pacote. 15 adesivos 

eram repetidos e não puderam ser colados no álbum. Quantos adesivos Márcia 

colou no álbum? 

 

2. Hélio tem 75 figurinhas e quer distribuí-las, igualmente, entre 9 páginas 

do seu álbum. Hélio conseguirá colar todas as figurinhas em seu álbum? Por 

quê? 

 

 

3. Na volta às aulas, uma papelaria vendeu 1849 canetas, 1044 lápis e 828 

borrachas. Quantos materiais essa papelaria vendeu? 

 

4. Uma empresa fabricou 147 carrinhos e distribuiu, igualmente, entre 7 lojas. 

Quantos carrinhos cada loja recebeu? 

 

 

5. Em um colégio havia 3542 alunos. No primeiro dia de aula faltaram 829 

alunos. Quantos alunos compareceram ao primeiro dia de aula? 

 

 

 

Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-5o-ano/ 

 

https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-5o-ano/
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Geometria 

 

1.CONTEXTUALIZAÇÃO: 

   

  Continuando as atividades que temos realizados em semanas 

anteriores e  na escola, vamos exercitar resolvendo alguns problemas. 

 

  ATIVIDADE: 

   

   

Copie e responda as questões abaixo em seu caderno. Não se esqueça de 

deixar as anotações e cálculos que você fizer registrado junto ao problema. 

 

1) Um sólido geométrico feito de papelão foi desmontado, ficando da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

 

Se ele for montado novamente, qual o sólido geométrico irei obter? 

 

 

2) A mãe de Giovana mandou que ela fosse ao mercado e lhe comprasse 1 

litro de desinfetante, ao procurar ela encontrou as seguintes embalagens: 
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Giovana voltou para a casa e disse para sua mãe que não tinha nenhum 

desinfetante de 1 litro. Sua mãe pegou o dinheiro e foi ate o mercado, voltou 

muito brava com três garrafas de desinfetante, totalizando 1 litro. Quais foram as 

garrafas que a mãe de Giovana comprou? 

 

3) No açougue, Carla comprou um quilo grama e meio de carne moída, sendo 

assim ela comprou: 

a) 150 gramas 

b) 1500 gramas 

c) 500 gramas. 

d) 1000 gramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPA BEM 

500 ML 

LIMPA BEM 

250 ML 
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ESTATÍSTICA                  

  

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Infelizmente no Brasil, o risco de um jovem negro ser assainado é, em 

média, 2,5 vezes maior que de um jovem branco, segundo o portal de noticias 

online Correio Brasilense. 

 Observe o gráfico abaixo que apresentada as taxas de homicidios de 

jovens do Brasil e por regiões. 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/05/07/interna_cidadesdf,48227

2/unesco.shtml 

  ATIVIDADE 

Agora, responda em seu caderno. 

A) Qual região tem o maior índice de homicídio de negros? 

B) Qual região tem o menor índice de homicídios de negros? 

C) Qual é o índice de homicídios de brancos e negros na região que você 

mora? 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/05/07/interna_cidadesdf,482272/unesco.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/05/07/interna_cidadesdf,482272/unesco.shtml
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Disciplina: ARTES           5˚ ANOS 

IMPORTANTE!  

 

As atividades precisam ter o registro com a data de realização, podem ser no 

caderno ou em folhas soltas, mas precisam ser guardadas se forem feitas em 

folhas separadas para posteriormente serem entregues ao final desse período 

de quarentena.  

 

Contextualização e Objetivos: 

 

Dando continuidade ao tema animais em perigo de extinção, você deve 

pesquisar por meios físicos ou virtuais, imagens e textos sobre Animais em 

Extinção, escolhendo um bicho como modelo para a representação artística 

que poderá ser um desenho ou pintura. E ainda, apreciar e contextualizar 

aspectos histórico-culturais e características das manifestações artísticas da 

Arte Contemporânea. 

 

Atividade  

Pesquise com adultos, em livros ou na internet animais em extinção, escolha 

um como modelo e faça uma pintura ou um desenho de observação do bicho  

escolhido: Segue como exemplo 2 animais em extinção do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

escolhido.   

              

       ARIRANHA (Pantanal e Amazônia)                                           Ararajuba (Amazônia) 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/ 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
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https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/ 

 

Links sugeridos para pesquisa: 

https://conexaoplaneta.com.br 

https://amparanimal.org.br/ampara-silvestre/ 

https://conexaoplaneta.com.br 

https://amparanimal.org.br/ampara-silvestre/ 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
https://conexaoplaneta.com.br/
https://amparanimal.org.br/ampara-silvestre/
https://conexaoplaneta.com.br/
https://amparanimal.org.br/ampara-silvestre/
https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
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Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA         5˚ ANOS 

 

Objetivo e contextualização 

 

Nem percebemos, mas já chegamos ao mês de Junho, mês da tradicional 

festa cultural no Átila. Como não podemos brincar juntos, vamos confeccionar e 

brincar em família com algumas dessas brincadeiras tradicionais. 

As brincadeiras proporcionam diversão e algumas estão veiculadas a 

brindes nas festividades, o que lhes confere um aspecto cultural.  

Ao abordar essas brincadeiras, esperamos que as crianças possam usar 

a criatividade, soltar a imaginação e vivenciá-las, como conteúdo cultural e pelo 

prazer de brincar. E ainda, experimentar vivências motoras novas, aumentando 

o seu repertório motor e ampliando sua cultura corporal. As brincadeiras podem 

ser realizadas em qualquer momento e/ou ambiente.  

Vamos nos divertir?! 😃😃 

 

Materiais: 

Ovo na colher: colher, bolinha de ping pong ou borracha ou de papel. 

Pião: palito de churrasco ou 1 lápis grande, 4 folhas de revista ou 1de 

jornal, cola branca. 

Catira: Sugestão calçar os sapatos para melhorar a emissão dos sons. 

Música (se preferir) mas também podemos praticá-la somente com os sons dos 

sapatos contra o solo. 

 

Atividade: OVO NA COLHER 

Para realizar essa brincadeira você precisará de uma colher e uma bolinha 

pequena que pode ser de ping pong, de borracha ou até mesmo de papel.  

A atividade consiste em equilibrar a bolinha na colher enquanto a pessoa 

se desloca. Você pode fazer um percurso simples andando com a bolinha 

apenas para frente, ou pode criar desafios (andar por entre os móveis da casa, 

em zig-zag com obstáculos no chão) ou até mesmo alternar a direção andando 

para trás e para os lados.  
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A colher deve ser segura por apenas com uma das mãos, e você pode 

alternar a mão na próxima rodada.  

Toda vez que a bolinha cai no chão você não pode andar e precisa colocar 

a bolinha na colher de novo para continuar o seu percurso.  

Caso a criança esteja fazendo sozinha, o objetivo é cumprir a tarefa sem 

deixar a bolinha cair no chão, se estiver fazendo com outros participantes ganha 

quem conseguir chegar primeiro ao destino com a bolinha na colher.  

 

 

Fonte: blog “Tá na hora da brincadeira”. 

Atividade: PIÃO  

Como fazer o pião: enrole cada uma das folhas em forma de tubos 

longos, com espessura aproximada de um dedo (Figura 1). Aperte os tubos para 

que fiquem com forma de tiras e espalhe cola branca sobre um dos lados de 

cada tira (Figura 2). Comece a enrolar a primeira tira (o lado com cola sobre o 

palito). Ela deve ser colada a, aproximadamente, um dedo de distância da ponta 

do palito ou lápis. Quando você colar a última tira, levante ligeiramente as bordas 

para que o pião tenha forma de uma concha. Se quiser, passe a cola branca em 

todo o pião para envernizá-lo e aguarde que ele seque (Figura 3). Seu pião está 

pronto! Gire o palito bem rapidamente entre as mãos e solte o pião (Figura 4).  

Caso queira você pode decorar o seu pião com lantejoulas, canetinhas, 

tinta guache, use a imaginação e deixe o pião bem colorido e animado!!!... 

Depois é só curtir com seu pião e suas cores deslumbrantes...   
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Figura 1             Figura 2           Figura 3          Figura 4 

 

Observação: Deixamos aqui somente uma sugestão de montagem de pião, 

caso alguém da família souber outra maneira de fazer o pião, pode ficar a 

vontade e ensinar a criança. O objetivo é criar e soltar a imaginação, além de 

interagir em família!!!  

IMPORTANTE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE A 

BRINCADEIRA, POR HAVER OBJETOS PONTIAGUDOS. 

Regras: Podem-se jogar vários jogadores ao mesmo tempo desde que 

todos tenham um pião, os piões devem ser jogados ao mesmo tempo, marca um 

ponto aquele pião que parar de girar por último. Podem-se variar as regras: ver 

qual deles derruba os outros, ou de acordo com o conhecimento dos familiares. 

Sugestão de vídeo para assistir: Brinquedo pião de papel > 

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o 

 

Atividade: CATIRA 

O Catira é uma dança típica brasileira que possuí influências de diversas outras 

culturas. Sua criação apresenta registro histórico de meados dos anos 1560. 

Trata-se de uma dança muito divertida que em que o praticante de bater os pés 

contra o solo em determinada sequência. O catira é uma demonstração do 

movimento humano presente na cultura dos povos, sua pratica retrata a felicidade 

e agradecimento das pessoas do interior. 
 

Procedimentos: 

Reúna as pessoas de sua casa que quiserem realizar a atividade ou faça sozinho 

mesmo.  Essas atividades podem ser feitas em grupo ou de forma individual. No 

caso de formar um grupo as pessoas devem ficar dispostas fileiras, uma de 

frente para a outra: 

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o
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https://www.todamateria.com.br/catira/ acessado em 04.06.2020 

Após a formação todos em conjunto (harmonia), juntos devem realizar a 

seguinte sequência, primeiro a dos pés (bata-os na sequência apresentada forte 

contra o solo para faça barulho). Depois faça a sequência das mãos, com 

palmas. Feito isso aí sim, devemos tentar juntas as duas (mãos e és ao mesmo 

tempo). 

 

Imagem confeccionada para aula 

MAIS UMA VEZ 

 

https://www.todamateria.com.br/catira/
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Imagem confeccionada para aula 

 

Sugestão: Se preferir utilize uma música de catira para ficar ainda mais 

divertido. Abaixo está o link: https://www.youtube.com/watch?v=zWwHNs-NwnU 

acessado em 04.06.2020 

 

AGORA É SUA VEZ, CRIE A SUA SEQUÊNCIA (DO JEITO QUE ACHAR 

MELHOR). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWwHNs-NwnU
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Imagem confeccionada para aula 

OBSERVAÇÃO: Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes 

e após a brincadeira. Não convidar amigos ou vizinhos para brincar; brincar 

somente com os familiares. Essa recomendação é importante para evitar o 

contágio pelo Coronavírus (COVID-19).  
 

Registro: em seu caderno 

 

 

- Como foi participar das brincadeiras? 

- Seus familiares gostaram? 

- Como foi construir os brinquedos? 

- Você sabia que as pessoas do interior têm muitas tradições como essa da 

Catira? Faça uma pesquisa com as pessoas da sua casa, (internet e livros se 

você tiver) sobre quais as tradições você descobre sobre o povo do interior do 

Brasil. Registre tudo em seu caderno. 
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