
 

OBJETIVOS DESSAS ATIVIDADES: (NÃO COPIAR) 

• Ler, refletir e interpretar crônica: “Hora de Dormir”; 

• Estudar os sinais de pontuação; 

• Realizar exercícios sobre os pronomes pessoais; 

• Leitura e interpretação de gráfico; 

• Resolução de problemas envolvendo gráficos; 

• Divisão com dois algarismos; 

• Retomar os conhecimentos do conceito de Meio Ambiente; 

• Conhecer o conjunto de elementos que formam o Meio Ambiente; físico, químicos, 

biológicos e sociais; 

• Conhecer as quatro esferas que compõe o meio ambiente: atmosfera, litosfera, 

hidrosfera e biosfera; 

• Reconhecer a importância da chuva como parte do ciclo hidrológico da água; 

• Perceber as consequências que as atitudes humanas provocam ao Meio Ambiente, e ao 

próprio ser humano;  

• Fazer reflexão sobre as ações do homem com o desperdício da agua potável; 

•  Compreender o fenômeno religioso entre as civilizações antigas e a importância dada a 

este nos contextos social e político; 

•  Conhecer aspectos da religião mesopotâmica e da mitologia grega; 

•  Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos. 

1º DIA 

Hoje é dia de Língua Portuguesa 

 

 Na semana passada, terminamos o gênero textual de H.Q.s História em Quadrinhos. Nesta 

semana, iniciaremos o estudo de crônica.   

 

Gênero textual: A crônica narra um fato do cotidiano que envolve uma ou mais personagens. Trata-

se de um texto em que geralmente é empregada uma linguagem simples, informal e descontraída. 

Boa leitura! 

( Leia, mas não precisa copiar no caderno) 

Crônica: Hora de Dormir 



 
 

— Por que não posso ficar vendo televisão? 
— Porque você tem de dormir. 
— Por quê? 
— Porque está na hora, ora essa. 
— Hora essa? 
— Além do mais, isso não é programa para menino. 
— Por quê? 
— Porque é assunto de gente grande, que você não entende. 
— Estou entendendo tudo. 
— Mas não serve para você. É impróprio. 
— Vai ter mulher pelada? 
— Que bobagem é essa? Ande, vá dormir que você tem colégio amanhã cedo. 
— Todo dia eu tenho. 
— Está bem, todo dia você tem. Agora desligue isso e vá dormir. 
— Espera um pouquinho. 
— Não espero não. 
— Você vai ficar aí vendo e eu não vou. 
— Fico vendo não, pode desligar. Tenho horror de televisão. Vamos, obedeça a seu pai. 
— Os outros meninos todos dormem tarde, só eu que durmo cedo. 
— Não tenho nada ver com os outros meninos: tenho que ver com meu filho. Já para a cama. 
— Também eu vou para a cama e não durmo, pronto. Fico acordado a noite toda. 
— Não comece com coisa não, que eu perco a paciência. 
— Pode perder. 
— Deixe de ser malcriado. 
— Você mesmo que me criou. 
— O quê? Isso é maneira de falar com seu pai? 
— Falo como quiser, pronto. 
— Não fique respondendo não: cale essa boca. 
— Não calo. A boca é minha. 
— Olha que eu ponho de castigo. 
— Pode pôr. 
— Venha cá! Se der mais um pio, vai levar umas palmadas. 
—  ... 
— Quem é que anda ensinando esses modos? Você está ficando é muito insolente. 
— Ficando o quê? 
— Atrevido, malcriado. Eu, com sua idade, já sabia obedecer. Quando é que eu teria coragem de 
responder a meu pai como você faz. Ele me descia o braço, não tinha conversa. Eu porque sou 
muito mole, você fica abusando... Quando ele falava está na hora de dormir, estava na hora de 
dormir. 
— Naquele tempo não tinha televisão. 
— Mas tinha outras coisas. 
— Que outras coisas? 
— Ora, deixe de conversa. Vamos desligar esse negócio. Pronto, acabou-se. Agora é tratar de 
dormir. 

https://3.bp.blogspot.com/-4eXUUGFtfCw/W7YXNxZBugI/AAAAAAAAIIc/lEogTKt54ssK3yRLyVNZwb2aKmJHzcVcACLcBGAs/s1600/dormir.gif


— Chato. 
— Tome, para você aprender. E amanhã fica de castigo, está ouvindo? Para aprender a ter 
respeito a seu pai. 
—... 
— E não adianta ficar aí chorando feito bobo. Venha cá. 
— Amanhã eu não vou ao colégio. 
— Vai sim senhor. E não adianta ficar fazendo essa carinha, não pense que me comove. Anda, 
venha cá. 
— Você me bateu... 
— Bati porque você mereceu. Já acabou, pare de chorar. Foi de leve, não doeu nem nada. Peça 
perdão a seu pai e vá dormir. 
—... 
— Por que você é assim, meu filho? Só para me aborrecer. Sou tão bom para você, você não 
reconhece. Faço tudo que você me pede, os maiores sacrifícios. Todo dia trago para você uma 
coisa da rua. Trabalho o dia todo por sua causa mesmo, e quando chego em casa para descansar 
um pouco, você vem com essas coisas. Então é assim que se faz? 
—... 
— Então você não tem pena do seu pai? Vamos! Tome a bênção e vá dormir. 
— Papai. 
— Que é? 
— Me desculpe. 
— Está desculpado. Deus te abençoe. Agora vai. 
— Por que não posso ficar vendo televisão?  

                                                                      
Autor: Fernando Sabino: Foi escritor, jornalista e editor brasileiro. Foi considerado um importante 
cronista. Nasceu em 1923, em Belo Horizonte , Minas Gerais, e começou a escrever aos 13 anos. 
Faleceu em 2004, com 81 anos. 

 

(Copie e responda às atividades no caderno) 

Atividade de Interpretação da crônica: 
 
01 – Releia o seguinte trecho da conversa: 
 
“— Por que não posso ficar vendo televisão? 
— Porque você tem de dormir. 
— Por quê? 
— Porque está na hora, ora essa. 
— Hora essa? 
— Além do mais, isso não é programa para menino. 
— Por quê? 
— Porque é assunto de gente grande...” 
 
Responda: 
 
a) Qual é o motivo da discussão entre as personagens? 
 
b) O garoto insiste em perguntar por que não pode continuar vendo televisão. Como você 
explica a insistência dele? 
       
02 – Quais são os argumentos que o pai utiliza para convencer o filho a desligar a tevê? 
       
 
03 – O menino aceita os argumentos dados pelo pai? Justifique sua resposta. 



       
04 – Releia algumas falas do menino: 
 
“—Também vou para a cama e não durmo, pronto.” 
“—Pode perder.” 
“— Falo como quiser, pronto.” 
“—Não calo. A boca é minha.” 
 
Essas falas revelam a atitude de resistência do menino em relação ao pai.  
Faça um ( X)  na alternativa que melhor traduz a atitude do menino: 
 
a) O menino não aceita os argumentos, mas respeita a autoridade do pai. 
b) O menino não aceita os argumentos e desafia a autoridade do pai. 
c) O menino aceita os argumentos, mas desafia a autoridade do pai. 
d) O menino aceita os argumentos e respeita a autoridade do pai. 
 
 
05 –Faça um (X) na frase que melhor traduz a reação do pai diante da atitude do filho: 
 
a)  Fica calmo e continua a argumentar a favor da necessidade de dormir do filho. 
b) Perde a calma, mas continua a argumentar a favor da necessidade de dormir do filho. 
c)  Fica calmo, mas usa as palmadas como recurso para fazer valer os seus argumentos. 
d) Perde a calma e usa as palmadas como recurso para fazer valer os seus argumentos. 
 
06 – A certa altura do texto, o menino diz: 
        
“—Você me bateu...”  
       Transcreva a frase do diálogo que revela o momento em que o pai bate no filho. 
 
07 – Releia as frases da crônica: 
 
“— Papai. 
 — Que é? 
 — Me desculpe. 
 — Está desculpado. Deus te abençoe. Agora vai.” 
 
a) Se o pai tivesse terminado nesse ponto, quem teria vencido na troca de argumento? 
     (  ) o pai 
     (  ) o filho 
 
b) Entretanto, o texto não termina nesse ponto. Releia a frase final do texto e explique a que 
conclusão se pode chegar: 
“— Por que não posso ficar vendo televisão?” 
     
 
8) Quando seus pais pedem para você dormir, o que você reponde? Fica argumentando 
com eles? Conte um pouquinho a sua história. 

 

www.armazemdetextos.blogspot.com.br 
 

( Copie no Caderno) 

Revisão dos Sinais de Pontuação: 
 



Sinais de Pontuação 
 São utilizados para demonstrar, no texto escrito, a entonação, o som e a duração da voz, que 
utilizamos para nos comunicarmos e transmitirmos uma ideia.  
Quando falamos, a nossa voz emite diferenças  na tonalidade de acordo com a situação e 
nossos sentimentos, por exemplo, o tom e o som  da nossa voz são diferentes quando fazemos 
uma pergunta (?) ; uma afirmação (. ) ; emitimos uma admiração , expressamos sentimento de 
raiva  (! ); quando interrompemos uma ideia(...) ; ou fazemos uma pausa no diálogo  ( ,). Porém, 
quando escrevemos , precisamos demonstrar as diferentes  tonalidades e intenções para que 
as pessoas que forem ler o que escrevemos, possam entender . 
Atualmente, usamos muito o whatssap, não é mesmo? Se não utilizarmos as pontuações 
corretas, podemos confundir as pesssoas que vão ler. Na crônica, “Hora de Dormir” tem muitos 
sinais de pontuação. Preste muita atenção! 
 
Nas próximas aulas, vamos realizar alguns exercícios sobre pontuação:  
 
Ponto final ( . ) – Indica o final de uma frase afirmativa ou negativa. 
Ponto de exclamação ( ! ) – Indica uma frase imperativa, que expressa ordem; admiração, raiva 
e surpresa. 
Ponto de Interrogação ( ? ) – Indica uma frase interrogativa, uma pergunta. 
Reticências (...)- Indica que a ideia foi interrompida. Não teminamos o pensamento. 
Vírgula( , ) – Indica uma pausa de pequena duração. 
Dois pontos (: ) - Indica uma citação,uma enumeração de coisas ou acontecimentos. 
 

 

(Copie e responda no caderno) 

Atividade de ortografia e pontuação: 

Observe na crônica que tem dois parágrafos que começam com travessão(__) seguido de 
reticências (...).  
 
a) “__...”  - Explique com suas palavras o que representam. 
 
b) Explique a utilização da palavra “porque” na crônica: 
 
— Por que não posso ficar vendo televisão?___________________________ 
— Porque você tem de dormir.______________________________________ 
— Por quê?_____________________________________________________ 
— Porque está na hora, ora essa.____________________________________ 
 

( Copie e responda no caderno) 

Atividade sobre pronomes pessoais  

Na semana passada, vocês relembraram os pronomes pessoais, que são palavras que 
substituem os nomes. São utilizados para evitar a repetição no texto. Vamos realizar algumas 
atividades para fixar. Se tiverem dúvidas, leiam o exemplo da outra aula. 
 
São Pronomes pessoais: 

Pessoa Singular Plural 

1ª pessoa  eu, me, mim, comigo nós, nos, conosco 

2ª pessoa tu,te, ti , contigo vós, vos, convosco 

3ª pessoa ele, ela 
,o,a,se,lhe,si,consigo 

eles,elas, os, as, se, 
lhes,si, consigo 

 



 
1-Leia o trecho e pinte os pronomes pessoais: 
 
“— Atrevido, malcriado. Eu com sua idade já sabia obedecer. Quando é que eu teria coragem 
de responder a meu pai como você faz. Ele me descia o braço, não tinha conversa. Eu porque 
sou muito mole, você fica abusando... Quando ele falava está na hora de dormir, estava na 
hora de dormir”. 
 
 
2-Sublinhe os pronomes pessoais das frases abaixo. 
Depois, escreva a que pessoas gramaticais esse pronomes correspondem. Observe o 
exemplo: 

a) Dei-lhe um presente ontem. 3ª pessoa do singular singular 
b) Zezo vai conosco ao Zoo._____________________________________ 
c) Coube a mim fazer o bolo.____________________________________ 
d) Vamos nos unir contra a violência.______________________________ 
e) Eles romperam o noivado.____________________________________ 
f) Laura gosta de ti.___________________________________________ 

 
3- Leia o texto e preencha com os pronomes adequados. 
 
 Era uma vez um menino que tinha duas irmãs. ____ dormiam num quarto, e ___, noutro. 
Essas crianças ficavam muito em casa e quase não tinham amigos. Só na escola. Então, as 
meninas se trancavam no quarto delas para brincar de casinha . Uma era a mãe , e a outra , 
a filha. Ou então, a outra era a mãe, e a uma, o marido. 
De vez em quando, ____ convidavam o irmão para ser o filho ou o marido. Mas ___ não 
gostava muito. 
 
(Autor: Flavio de Souza. Uma menina, um menino: papel de carta, papel de embrulho .São Paulo ; Scipione, 
2005.) 
 

(Fonte: Livro Buriti Mais: Português ) 

 

 

2° DIA 

Hoje é dia de Matemática 

(NÃO COPIAR) 

Caros alunos, nesta  semana iremos trabalhar com a resolução de problemas envolvendo 

gráfico e vamos começar a aprender divisão com dois algarismos . 

Abaixo irei mostrar o passo a passo através de imagens para vocês compreenderem melhor. 

Não se esqueçam de colocar a data, copiar as questões e responder no caderno de matemática. 

 

Tratamento da Informação: Gráfico de doces 

 

1- Observe no gráfico de uma fábrica de doces a quantidade vendida em uma semana e 

responda: 

 

 



  
a) Quantos doces foram vendidos nos três primeiros dias da semana? 

b) Qual dia da semana foi vendido mais doces? 

c) E menos doces? 

d) Na semana anterior foi vendido o dobro desta quantidade. Quantos doces foram 

vendidos? 

e) Qual a diferença de quantidade de doces entre segunda- feira e quarta-feira? 

f) Quais dias juntos foram vendidos mais doces? Segunda e terça ou quarta e sexta? 

 

Números e operações: Divisões com dois algarismos 

 

Para iniciarmos nossos estudos com divisão de dois algarismos, vejam o passo a passo a seguir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Agora arme e efetue o restante das divisões. 

 

a) 753÷18= 

b) 378÷14= 

c) 751÷18= 

d) 386÷13= 

e) 163÷18= 

f) 532÷16= 

g) 132÷16= 

h) 225÷12= 

i) 425÷12= 

j) 253÷15= 

k) 199÷15= 

l) 768÷14= 

m) 387÷13= 
Fonte: https://amorensina.com.br/grafico-e-numeros-4-ano-5-ano/   acessado em 08/06/2020 às 15:30. 

https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-de-divisao-com-dois-algarismos-no-divisor.html 

   acessado em 08/06/2020 às 17:00. 

https://edu.gcfglobal.org/pt/divisao/dividir-por-numeros-de-dois-ou-mais-digitos/1/  acessado em 10/06/2020 às 16:15. 

 

 

https://amorensina.com.br/grafico-e-numeros-4-ano-5-ano/
https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-de-divisao-com-dois-algarismos-no-divisor.html
https://edu.gcfglobal.org/pt/divisao/dividir-por-numeros-de-dois-ou-mais-digitos/1/


 

 

3° DIA 

 

Hoje é dia de Ciências 

 

 

 

 

 

Não copiar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para iniciar este Capítulo vamos relembrar o que é Meio Ambiente? 

 

 

 

 

 
Composição do meio ambiente 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), o meio ambiente é o conjunto de elementos 

físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres 

vivos e as atividades humanas. 

O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. 

Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, 

rochas, atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais, como a água e o 

ar e os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. 

CIÊNCIAS 

O SER HUMANO E O AMBIENTE. 

Durante este período em que estamos de quarentena, para nos proteger do Coronavírus-

COVID 19, estudamos como tomar alguns cuidados básicos para evitar o contágio. Também 

estudamos sobre a estrutura corporal do ser humano, a organização dos órgãos que compõe 

o nosso corpo e as funções de cada um.  

Na aula passada falamos da importância de se ter uma alimentação saudável e equilibrada. 

Nas próximas aulas daremos continuidade aos nossos estudos falando sobre “O ser humano 

e o meio ambiente”, seguindo o conteúdo do nosso livro de Ciências “Novo Pitanguá”, na 

unidade 2, página 58. 

 Meio Ambiente 
O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na Terra ou em 
alguma região dela e que afetam os outros ecossistemas existentes, e a vida dos seres 
humanos. 

https://www.significados.com.br/meio-ambiente/ 

https://www.significados.com.br/meio-ambiente/


O meio ambiente é composto por quatro esferas diferentes: atmosfera, litosfera, hidrosfera e 

biosfera. 

A atmosfera é a camada de ar que envolve o Planeta Terra, formada por gases como oxigênio, 

gás carbônico, metano e nitrogênio. A litosfera é a camada mais externa do planeta, formada 

pelo solo e por uma superfície rochosa, também chamada de crosta terrestre. 

Já a hidrosfera inclui todas as águas do planeta (rios, mares, lagos, oceanos e tec.) e a biosfera 

é a camada referente à vida e engloba todas as formas de vida que existem na Terra. 

https://www.significados.com.br/meio-ambiente/ 

Agora que já relembramos o que é o Meio Ambiente, observe esta imagem. 

 

https://luiseduardovivero.com/wp-content/uploads/2017/06/Cantando-bajo-la-lluvia-768x1013.jpg 

Esta é uma cena do Filme Cantando na chuva. Direção de Stanley Donen e Gene Kelly, Estados 

Unidos: MGM, 1952(103min).  

A chuva já foi tema de músicas e filmes, como todo musical, Cantando na chuva, que é um clássico 

do cinema. 

A cena mais conhecida desse filme é do ator Gene Kelly (1912 - 1996) dançando e cantando na 

chuva. Mas não é só no cinema que a chuva é importante. Ela é essencial para vida na Terra. 

Registre e responda a esta atividade em seu caderno. 

1. Você conhece alguma música ou filme cujo tema é a chuva? 

R._______________________________________________________________________ 

 

2. Qual é a importância da chuva para o ambiente? 

R._______________________________________________________________________ 

 

3. Explique a importância da ocorrência das chuvas para o ser humano. 

https://www.significados.com.br/meio-ambiente/
https://luiseduardovivero.com/wp-content/uploads/2017/06/Cantando-bajo-la-lluvia-768x1013.jpg


_________________________________________________________________________ 

 

4. Você já presenciou situações em que chuva causou danos? Descreva o que aconteceu. 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Você já presenciou um dia com chuva forte? Descreva como foi este dia?   

_________________________________________________________________________ 

Leia esta notícia que relata um alagamento, consequências de uma chuva forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As inundações ou enchentes são fenômenos da natureza, intensificados pela ação humana 

e que vem aumentando de maneira significativa nas últimas décadas. Um exemplo é o excesso 

de lixo, os quais entopem os bueiros, impedindo a passagem de água. 

https://www.todamateria.com.br/desastres-naturaisAcesso em 08 jun2020 

A solidariedade é uma ação humana positiva, como esta que vimos no salvamento dos animais. É 

muito importante que exista este bom senso de ajuda entre as pessoas, como uma forma de 

amenizar o sofrimento daqueles que necessitam. 

Atividade para refletir 

Convide seus familiares para conversar sobre a importância da água no planeta. 

• Você já imaginou como seria se a água que utilizamos em nosso dia a dia se esgotasse 

completamente? 

[...] 

Vizinhos ajudam protetora a salvar 14 cães e gatos 

A assessora parlamentar Mariana Garcia, 28, perdeu toda mobília e os 

eletrodomésticos de sua casa. Mas não se queixa: conseguiu salvar seus 11 cães e 

três gatos. Um resgate possível graças à colaboração de seus vizinhos 

Mariana mora há 15 anos no bairro Rio Tavares, no sul da ilha, um dos mais 

destruídos pelo temporal que atingiu Florianópolis. 

[...] 

Na manhã seguinte, os mesmos vizinhos se distribuíram para cuidar dos bichos de 

Mariana, que atua voluntariamente como protetora dos animais. 

Apesar do desespero, todos foram salvos. [...] 

TORRES, Aline. Chuvas em SC tiram quase 1.900 pessoas de suas casas, diz Defesa Civil. UOL, São Paulo, 

12 jan.2018. Disponível em <https://noticias/2018/01/12/chuvas-em-sc-tiram-quase 1900-pessoas-de-

suas-casas-diz-defesa-civil.html>.Acesso em:25 jn.2018 

https://www.todamateria.com.br/desastres-naturais/#:~:text=Inunda%C3%A7%C3%B5es%3A%20As%20inunda%C3%A7%C3%B5es%20ou%20enchentes,impedindo%20a%20passagem%20de%20%C3%A1gua.


• Como seria não ter água para saciar a sede, preparar os alimentos, tomar banho, limpar o 

ambiente, regar os vegetais, saciar a sede dos animais, entre outras atividades nas quais a 

água é essencial. 

 

(Fonte adaptada: Novo Pitanguá: ciências: manual do professor/Karina Pessoa, Leonel Favalli. -
1.ed.-SãoPaulo:Moderna,2017.58,59) 

 

Nas próximas aulas, estudaremos sobre importância da chuva como parte do ciclo hidrológico da 

água. 

4° DIA 

Hoje é dia de História e Geografia (Interdisciplinar) 

 

  
Estamos estudando sobre a vida na Antiguidade e fazendo referências aos dias atuais. Essa 

semana iniciaremos o estudo sobre a religião na antiguidade (Mesopotâmia, Egito e Grécia). Nas 

próximas semanas iremos estudar outras religiões até chegar a uma reflexão atual. Bons 

estudos! 

ATENÇÃO: Copie apenas as questões para responder em seu caderno. 

 

RELIGIÕES NA ANTIGUIDADE 

A religiosidade era um aspecto muito importante do cotidiano dos primeiros povos. Os primeiros 

grupos humanos acreditavam que fenômenos como nascimento, mortes e mudanças climáticas 

eram controlados por forças sobrenaturais. Segundo essas crenças, as divindades podiam habitar 

as árvores, os rios e as rochas e exerciam influência na vida das pessoas. As forças da natureza 

eram consideradas divindades e, por isso, havia ritos (conjunto de cerimônias que usualmente se 

praticam numa religião) e cultos à natureza. 

Quando os seres humanos começaram a domesticar os animais e a praticar a agricultura, surgiram, 

também, cultos em agradecimento à fertilidade da terra que envolvia música, dança e práticas 

consideradas mágicas. 

O mapa abaixo é uma referência para você localizar no mapa a região da Antiguidade que estamos 

estudando. 



 

Disponível em <https://www.slideshare.net/seixasmarianas/primeiras-civilizaes-sociedades-africanas-da-

antiguidade>. Acessado em 09 de junho de 2020. 

 

RELIGIÕES: MESOPOTÂMIA, EGITO E GRÉCIA 

Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses; um dos mais cultuados era 

Enki, deus da água doce, considerado também o deus da sabedoria. Assim como outros povos da 

Antiguidade, os mesopotâmicos construíram grandes templos, que representavam a morada dos 

deuses na Terra. Localizados em posição destacada na cidade, os templos recebiam todas as 

cerimônias religiosas. 

 

Shamash - deus Sol da religião mesopotâmica. Disponível em < 

https://www.suapesquisa.com/mesopotamia/religiao_mesopotamia.htm#:~:text=Os%20povos%20da%20Mesopot%C

3%A2mia%20Antiga,ruins%20com%20os%20seres%20humanos.&text=Os%20deuses%20da%20religi%C3%A3o%2

0mesopot%C3%A2mica,%2C%20terra%2C%20etc.).> Acesso em 09 de junho de 2020. 

 

Os egípcios também eram politeístas, seus deuses tinham formas humanas e de animais. Eles 

acreditavam na vida após a morte e, por isso, os ritos funerários eram muito importantes. 

Acreditava-se que a morte era uma passagem e que, depois dela, no qual enfrentariam um 

julgamento. 

https://www.slideshare.net/seixasmarianas/primeiras-civilizaes-sociedades-africanas-da-antiguidade
https://www.slideshare.net/seixasmarianas/primeiras-civilizaes-sociedades-africanas-da-antiguidade
https://www.suapesquisa.com/mesopotamia/religiao_mesopotamia.htm#:~:text=Os%20povos%20da%20Mesopot%C3%A2mia%20Antiga,ruins%20com%20os%20seres%20humanos.&text=Os%20deuses%20da%20religi%C3%A3o%20mesopot%C3%A2mica,%2C%20terra%2C%20etc.).
https://www.suapesquisa.com/mesopotamia/religiao_mesopotamia.htm#:~:text=Os%20povos%20da%20Mesopot%C3%A2mia%20Antiga,ruins%20com%20os%20seres%20humanos.&text=Os%20deuses%20da%20religi%C3%A3o%20mesopot%C3%A2mica,%2C%20terra%2C%20etc.).
https://www.suapesquisa.com/mesopotamia/religiao_mesopotamia.htm#:~:text=Os%20povos%20da%20Mesopot%C3%A2mia%20Antiga,ruins%20com%20os%20seres%20humanos.&text=Os%20deuses%20da%20religi%C3%A3o%20mesopot%C3%A2mica,%2C%20terra%2C%20etc.).


 

Trecho do Livro dos Mortos com a representação de Anúbis (cabeça de chacal), o deus dos mortos. Disponível em < 

https://www.historiadomundo.com.br/egipcia/religiao-egipcia.htm> Acesso em 09 de junho de 2020. 

OS DEUSES GREGOS 

Assim como outros povos da Antiguidade, os gregos tinham características e comportamentos 

semelhantes aos humanos, com as mesmas qualidades e defeitos. A diferença era que as 

divindades eram imortais, muito poderosas e estavam ligadas a um aspecto da natureza ou da vida 

humana. Zeus, por exemplo, comandava o céu, Poseidon reinava sobre os mares e Hades era o 

senhor do mundo dos mortos. 

 

Representação de Zeus. Disponível em <  

https://www.sohistoria.com.br/ef2/grecia/p5.php#:~:text=A%20religi%C3%A3o%20na%20Gr%C3%A9cia,estavam%2

0a%20servi%C3%A7o%20das%20pessoas.> Acesso em 09 de junho de 2020. 

(Fonte: Buriti Mais: história. Organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela 

Editora Moderna; editora responsável Lucimara Regina de Souza Vasconcelos. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2017 – 

págs.78 e 79). 

 

Copie as questões para responder em seu caderno. 

1- Explique quais eram as crenças dos primeiros grupos humanos. 

2- Em relação às crenças religiosas, os povos da antiga Mesopotâmia, do Egito e da Grécia 

eram: 

(   ) Politeístas   (   ) Monoteístas 

3- Explique o que é politeísta: 

https://www.historiadomundo.com.br/egipcia/religiao-egipcia.htm
https://www.sohistoria.com.br/ef2/grecia/p5.php#:~:text=A%20religi%C3%A3o%20na%20Gr%C3%A9cia,estavam%20a%20servi%C3%A7o%20das%20pessoas.
https://www.sohistoria.com.br/ef2/grecia/p5.php#:~:text=A%20religi%C3%A3o%20na%20Gr%C3%A9cia,estavam%20a%20servi%C3%A7o%20das%20pessoas.


 

HOJE É DIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

O JOGO DE TABULEIRO 

Desde cedo o lúdico deve ser  inserido na vida da criança, pois o brincar   tem grande importância no 

desenvolvimento cognitivo e comportamental dos pequenos. Os jogos, assim como as brincadeiras, tem 

importância ímpar neste desenvolvimento, pois é responsável por desenvolver várias habilidades que a 

criança irá utilizar em seus vários contextos de vida. 

Os  jogos de tabuleiros ajudam em aprendizados específicos tais como: raciocínio, memória, 

atenção, elaboração de processos estratégicos, concentração, além de facilitar a transposição de 

questões para a vida,  levando a criança a aprender  que existem momentos que necessitam de 

regras, de estratégias para buscar um objetivo e de motivação para alcança-los, movimentos estes, 

fundamentais para uma vida assertiva. 

http://orteecampos.com.br/a-importancia-dos-jogos-de-

tabuleiro/#:~:text=Os%20jogos%20de%20tabuleiros%20ajudam,de%20estrat%C3%A9gias%20para%20buscar%20um Acesso em 10/06/2020 

 

Aprendemos, jogamos e nos divertimos muito com o jogo de Mancala Awelé no ano passado 

lembra? Na atividade de hoje vamos relembrar as regras, jogar e ensinar a família toda. 

 

Atividade: Jogo Mancala Awelé 

 

Material necessário:  

 

✓ 1 caixa de ovo com vazia com 12 cavidades (6 de cada lado) 

✓ 48 unidades de grãos de feijões ou milho ou grão de bico 

 

Regras básicas:  

 

1- O tabuleiro 
 
O jogo de Mancala Awelé é praticado sobre um tabuleiro de madeira e se constitui em duas fileiras, 

sendo que a fileira superior é chamada de fileira do jogador Norte e a inferior de fileira do jogador 

Sul. Cada uma é composta por 6 buracos, cavidades ou compartimentos, e serão aqui 

denominados pelos números de 1 a 6, no caso da fileira do jogador 

Não precisa copiar! 

Sugestão: Atualmente, alguns filmes e programas de televisão têm sido produzidos pensando em 

contribuir com o interesse histórico para um primeiro contato com aspectos da mitologia na Grécia 

antiga. Deixamos como sugestão, para quem tiver possibilidade, assistir a animação Hércules, da 

Disney ou o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios (baseado em  uma série literária composta 

por cinco livros de aventura e fantasia, escritos por Rick Riordan, que retrata a mitologia grega no 

século XXI. O personagem principal da série é Percy Jackson, que descobre ser um meio-sangue 

filho de Poseidon, deus do mar. 

http://orteecampos.com.br/a-importancia-dos-jogos-de-tabuleiro/#:~:text=Os%20jogos%20de%20tabuleiros%20ajudam,de%20estrat%C3%A9gias%20para%20buscar%20um
http://orteecampos.com.br/a-importancia-dos-jogos-de-tabuleiro/#:~:text=Os%20jogos%20de%20tabuleiros%20ajudam,de%20estrat%C3%A9gias%20para%20buscar%20um


Sul, e pelos números de 7 a 12, no caso do jogador Norte, seguindo a ordem no sentido anti-horário. 

Em suas extremidades encontram-se os depósitos ou armazéns. O depósito, tanto do jogador Norte 

quanto do jogador Sul, ficará à direita de ambos, em sentido anti-horário. A quantidade de peças 

para jogar o Mancala Awelé, é de 48 sementes. 

 

2- Como jogar o Mancala Awelé 

O Mancala Awelé é jogado entre duas pessoas, uma em frente à outra. Os jogadores se alternam 

para jogar. O objetivo é colher mais sementes que o oponente e vencerá a partida quem colher 25 

sementes. Em caso de empate, a partida é anulada e joga-se outra partida.  

Para iniciar o jogo, devemos distribuir 4 (quatro) sementes em cada casa. Todas as sementes 

possuem o mesmo valor. Um dos jogadores esconde uma semente em uma das mãos. Se o outro 

jogador escolher corretamente a mão que está a semente, este começa o jogo e será o jogador 

Sul.  

 

 

3- A semeadura de grãos 

A semeadura inicia-se distribuindo 4 (quatro) sementes, sendo 1 (uma) em cada buraco de forma 

sequencial no sentido anti-horário, ou seja, da esquerda para a direita. 

Exemplo 1: 

 

No diagrama anterior, o jogador Sul colheu todas as sementes de uma de suas casas. Neste 

exemplo a casa escolhida foi a 2, que continha 4 sementes, e que foram semeadas uma a uma nas 

casas seguintes: 3, 4, 5 e 6 de forma sequencial, sem pular as cavidades. 

IMPORTANTE: a semeadura só poderá ser iniciada exclusivamente na própria fileira/casa do 

jogador. 



 

Exemplo 2: 

 

No diagrama acima, foi a vez do jogador Norte. Neste exemplo a casa escolhida para jogar foi a 

12. Todas as sementes dessa casa são colhidas e serão distribuídas uma a uma nas casas 

seguintes: 1, 2, 3 e 4, de forma sequencial, sem pular as cavidades. 

Exemplo 3: a semeadura com reserva Krou 

No Mancala, chamamos de reserva Krou, a acumulação de sementes em uma casa ou cavidade, 

no qual permite que a semeadura ocorra dando uma segunda volta no tabuleiro. 

É o que nos mostra o diagrama abaixo. É a vez do jogador Sul, que tem como única jogada a casa 

6, que é uma reserva Krou. 

 

IMPORTANTE: esse tipo de semeadura terminará numa segunda volta no tabuleiro. 

A casa 6 deverá ser pulada na semeadura. 

4- Dar de comer 

Exemplo: O jogador não pode deixar o oponente sem sementes em seu campo. Se isso ocorrer, 

deverá “dar de comer” ao oponente, como dizem tradicionalmente durante os jogos na África - 

desde que isso seja possível numa única jogada. 

 



No diagrama acima, é a vez do jogador Sul. É obrigatório na sua jogada, semear ao menos uma 

semente na fileira do jogador Norte. Neste caso podem ser jogadas as casas 3, 5 ou 6, e as 

sementes serão distribuídas uma a uma nas casas seguintes, de forma sequencial, sem pular as 

cavidades. 

5- A colheita ou captura 

Para capturar sementes é preciso que a última casa onde o jogador semeou no campo do oponente, 

contenha 2 (duas) ou 3 (três) sementes, já contando com aquela recém-semeada. 

 

Exemplo 1: a colheita simples 

 

No diagrama acima, o jogador Norte fará sua jogada com a casa 11, seguindo sua semeadura até 

a casa 2, resultando ali, em seu último movimento 2 (duas) sementes. Sendo assim, ele realiza a 

captura das duas sementes da casa 2. 

 

IMPORTANTE: as sementes capturadas serão retiradas do jogo e postas em um dos armazéns 

nas extremidades do tabuleiro. O armazém, tanto do jogador Norte quanto do jogador Sul, ficará à 

direita de ambos, em sentido anti-horário. 

 

Exemplo 2: a colheita simples 

 

No diagrama acima, o jogador Sul fará sua jogada com a casa 3, e segue sua semeaduraaté a casa 

8, resultando ali, em seu último movimento 3 (três) sementes. Sendo assim, ele realiza a captura 

das três sementes na casa 8. 



IMPORTANTE: todas as capturas só poderão ser feitas exclusivamente na fileira/casa do 

oponente. 

 

Exemplo 3: a colheita múltipla 

Sempre que as casas precedentes estiverem com 2 (duas) ou 3 (três) sementes, contando com a 

última semente que acabamos de depositar, poderá ser realizada a captura múltipla. Neste caso, 

o jogador pega para si as sementes dessa casa e também as das casas precedentes, desde que 

elas satisfaçam as condições de 2 (duas) ou 3 (três) sementes na casa que está acontecendo a 

colheita, até chegar a uma casa que não mais satisfaça às condições. É quando então se encerra 

a jogada. As sementes capturadas serão retiradas do jogo e postas em um dos armazéns das 

extremidades do tabuleiro. 

 

No diagrama acima, o jogador Sul fará sua jogada com a casa 6, e segue sua semeadura até a 

casa 11, resultando em seu último movimento 3 (três) sementes. Sendo assim, ele captura as 

sementes da casa 11 e também das casas precedentes, a 10 e 9. 

 

Exemplo 4: a colheita múltipla 

 

 

No diagrama acima, o jogador Norte fará sua jogada com a casa 11, segue sua semeadura até a 

casa 5, resultando em seu último depósito 3 (três) sementes. Sendo assim, ele captura as sementes 

da casa 5 e das casas precedentes, a 4, 3, 2 e 1. 

Exemplo 5: não permissão de colheita múltipla 



 

No diagrama acima, o jogador Norte fará sua jogada com a casa 10, e segue sua semeadura até a 

casa 6, resultando em seu último depósito 3 (três) sementes. Sendo assim, pelas regras do Awelé, 

o jogador Norte poderia fazer a captura das sementes da casa 6 e também das casas precedentes 

5, 4, 3, 2 e 1. Porém, neste caso, não será permitido essa captura porque, o jogador não pode 

deixar o seu oponente sem sementes em seu campo. 

Fonte: Caderno Vou aprender a jogar Mancala Awelé (SME/SP-2017) 

 

APLICATIVOS: (Necessita da internet apenas para baixar, não para jogar)

 



 

 

 

 

 

 



ARTE 

RETRATO FOTOGRÁFICO 

 

Hoje vamos reconhecer e identificar nas fotografias os diálogos entre as linguagens e como uma 

inovação técnica se apropria dos conceitos existentes, observando a absorção nesse recurso dos 

gêneros retrato e imagem, pertencentes à tradição pictórica 

 

 

Observem a foto que retrata uma jogadora de badminton, o fotógrafo usou uma técnica com 

que a foto contribui para a percepção do  movimento realizado. Essa técnica é chamada de  múltipla 

exposição. Por meio da tecnologia atual é possível controlar  a velocidade o bturador de uma 

câmera, fazendo  com que capte uma sequência de movimentos, os quais aparecem como “rastros” 

em uma única foto. 

Nas câmeras fotográficas analógicas, isso acontecia quando, de forma acidental ou proposital, 

o filme não era girado corretamente e a câmera acabava  registrando duas fotos no mesmo 

negatico. Atuallmente, esse efeito também pode ser obtido por meio de programas de edição de 

imagens digitais, sobrepondo-se uma imagem à outra. 

No Brasil, um importante fotógrafo que explorou a dupla exposição ( sobre-posição de duas 

fotos em um mesmo espaço de negativo) foiGerman Lorca (1922-). Com vários registros da cidade 

de Sáo Paulo, iniciou sua carreira de fotógrafo profissional em 1954. Atuou principalmente na 



publicidade, sendo premiado por diversos trabalhos. Considerado um dos mais importantes 

fotógrafos contemporâneos do Brasil, aborda também temas sociais e realiza tratamento 

compositivo com jogo de claro e escuro; porém, esses temas são geralmente retratados com 

exploração de movimento. 

Saiba mais sobre fotomontagem clicando no link abaixo 

https://arteref.com/fotografia/os-7-melhores-artistas-de-fotomontagem/ 

 

                                                 Fotografia de paisagem 

 

 

 

                                 

 

 

       

https://arteref.com/fotografia/os-7-melhores-artistas-de-fotomontagem/


ATIVIDADES                                 

1) Criar com a fotografia é uma tarefa sem limites. Inspirado na fotomontagem que vimos , crie sua 

própria fotomontagem. Você também pode fazer com os materiais que tiver disponivéis na sua 

casa. 

 

2) Observe as fotos a seguir. Cada uma delas se refere a um tipo de relação do ser humano com 

o espaço. Relacione cada foto ao que ela retrata: 

(A) Valorização do espaço natural. 

(B) Pessoas em momento de lazer. 

(C)  A agitação do espaço urbano. 

                                     

                        (     )                                                   (    )                                                (    )  

 

Fonte: Livro Nova Pitanguá 5º ano – São Paulo – Editora -  Moderna 

 

Gabarito da semana anterior 

 

Crianças e famílias, com o objetivo de irem realizando a autocorreção das atividades 

anteriores,  estamos postando os gabaritos com as possíveis respostas. Esperamos que 

ajudem na autonomia de vocês! 

 

Respostas de Português 



1- Para dar impressão de que Haroldo está pensando na resposta, parecendo meio em 

dúvida. 

1.1-Sugestão: Pra Haroldo a mãe de Calvin deveria comprar os óculos, por terem 

ficado bem. Se não os comprar é porque não tem gosto. 

2-  

a) Significa que Haroldo encontrou os óculos ideais para Calvin. 

b) Aprovação, satisfação, contentamento. 

c) Sugestão de resposta: Ótimo! Agora sim! 

 

Respostas de Matemática 

Grandezas e Medidas 

1- 

a) 1.000 metros. 

b) Exemplos de respostas: Para indicar a distância entre cidades, o percurso de uma 

maratona, a extensão de um rio, entre outras situações. 

2- O ônibus percorreu mais da metade do caminho. 

3-  

a) Em um dia de treino Marta percorre 4 quilômetros e em uma semana ela percorre 12 

quilômetros. 

b) 15 quilômetros. 

Sólidos Geométricos 

1- 

a) Cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e 

prisma triangular. 

b) Cilindro, cone e esfera. 

2- 

a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

Respostas de Ciências  

 

1. Espera-se que tenham respondido conforme os hábitos alimentares diários. 

2. Espera-se que as crianças, ao registrarem os alimentos consumidos nas refeições, 

percebam qual o grupo de alimentos presentes em seu cardápio. 

3. Que tenham observado e desenhado a pirâmide alimentar no caderno. 

4.  



1 Pães, milho, batata, arroz... 

2 Cenoura, tomate, abóbora... 

3 Banana, maçã, melancia... 

4 Leite, queijo, iogurte... 

5 Peixes, carne... 

6 Ervilha, amendoim, feijão... 

7 Manteiga, margarina,... 

8 Doces, chocolates, sorvetes... 

 

 

a ) Obesidade : Excesso de alguns alimentos associados à falta de atividade física, 

causando o aumento da massa corporal e o acúmulo de gordura no organismo. 

                Desnutrição: Carência de um ou mais nutrientes necessários ao crescimento e 

desenvolvimento do organismo do ser humano. Crianças com desnutrição podem ter problemas 

no crescimento, baixa massa corpórea, atraso no desenvolvimento , problemas de aprendizagem, 

dentre outros. 

 

           b) Diabetes: Doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar no 

sangue. 

           c) Espera-se que consigam analisar e comparar os grupos de alimentos mais consumidos 

e os menos consumidos, buscando um equilíbrio alimentar se possível. 

 

 

 

Respostas de História e Geografia (Interdisciplinar) 

 

1- Não. Durante a monarquia (1822-1899), apenas homens maiores de 25 anos que tivessem 

determinada renda tinham o direito de votar e participar das eleições. No início da Primeira 

República (1899-1930), o critério de renda foi eliminado e os homens maiores de 21 anos 

puderam votar. Religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos (que eram mais de 80% 

da população) não tinham esse direito. 

2- Resposta pessoal e de acordo com a conversa feita com seus familiares sobre os direitos 

importantes para uma cidadania justa. 

 


