
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
5º ano - SEMANA DE 22 DE JUNHO DE 2020 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS 
 

Nesta temática de Brincadeiras e Jogos vamos trabalhar como atividade uma dinâmica (brincadeira) para que vocês 

possam praticar em casa, junto com os seus familiares. Vamos trabalhar concentração, atenção, noção espacial e 

socialização.  
 

Descrição da Atividade: 

Nome da Brincadeira: Brincadeira do Comando  

1-Uma pessoa será o COMANDANTE da atividade e os outros participantes ficarão em pé, de frente para o comandante; 

2- O COMANDANTE irá falar uma palavra e todos os COMANDADOS vão repetir o gesto que o comandante falou, desde 

que, antes disso ele tenha falado a palavra “COMANDO”. EXEMPLO:  

3- O comandante falou “comando cabeça”, todos vão colocar as mãos na cabeça. 

4- O comandante vai falar “comando barriga”, todos vão colocar falar as mãos na barriga. 

5- O comandante vai falar “comando joelho”, todos vão colocar as mãos nos joelhos.  
 

Observação: Caso o Comandante não fale a palavra ”comando”, não é para os comandados fazerem nenhum gesto. 

Exemplo: Se o comandante falar “nariz” não é para colocar as mãos no nariz, pois ele não disse as palavras “Comando 

nariz”. Se um participante colocar as mãos no nariz, ele será eliminado desta rodada, passará a ser juiz e ficará vendo se 

os outros participantes vão errar também. O último participante que sobrar sem ter errado, será o Comandante na 

próxima rodada. 
 

Após o término desta atividade registre no caderno: 1-Você conseguiu acertar todos os movimentos? 2-Foi fácil ou difícil 

acompanhar os comandos? Por quê? 3- Quem participou da atividade com você e quais foram os vencedores deste 

desafio?  

 

Dica do Professor: Esta dica deve ser praticada em todas as nossas aulas, portanto antes e após as atividades propostas 

higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Essa recomendação é importante para evitar o contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19).   
 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

BOA ATIVIDADE! 
 

 

DISCIPLINA: ARTE 

ATIVIDADE: RELEITURA 
 

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os elementos que constituem as festas populares, em especial as 

festas juninas, vamos observar essas imagens da pintora Anita Malfatti e do Heitor dos Prazeres. 

 

          
        https://images.app.goo.gl/DU37f5XYX5GQwBvn9 
 

 

  
https://images.app.goo.gl/zRkdJwBvBXJ5GeEw8

https://images.app.goo.gl/DU37f5XYX5GQwBvn9


A nossa atividade que é a releitura consiste em reproduzir uma das imagens utilizando o seu próprio corpo como 

personagem, convide seus familiares para fazerem parte dessa obra. Se caracterizem como se estivessem indo para uma 

festa junina e façam a mesma pose dos personagens que estão nos quadros, fazendo assim a sua própria obra de arte. 

Usem a sua criatividade, materiais, roupas, chapéu, maquiagem, improvisem um cenário. Se puder registrem com uma 

foto, um desenho ou simplesmente divirtam-se em casa fazendo a sua festa junina em família. 

Vejam alguns exemplos de Releitura. 

 

           
        https://images.app.goo.gl/wtLMtu9edmnoKy7W8 

 
https://images.app.goo.gl/o1heZpFsdMor2onx7 

 
Lembre-se que o registro das atividades é importante. Aproveitem !!! 

 
 
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ATIVIDADE: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Faça no seu caderno a resolução dos problemas em uma folha que não comprometa outras atividades caso a gente 

precise destacar. Coloque o nome, data, o número do exercício e a resolução. Não precisa copiar o problema.  

 

                                                                     EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 

                                                                     Data ________/_________/_________ 
1 - 

 
FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA 

https://images.app.goo.gl/wtLMtu9edmnoKy7W8
https://images.app.goo.gl/o1heZpFsdMor2onx7
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/963/regularidade-na-multiplicacao-e-divisao-de-decimais-por-10-100-e-1-000


DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

ATIVIDADE: LEITURA, INTERPRETAÇÃO E GRAMÁTICA 

 
 

1. Complete as palavras em destaque com N ou M. 

  Fonte: Banco de imagens gratuitas - PNGFlow  
 

 

O Príncipe-rã ou Henrique de Ferro 

 

Num te___po que já se foi, qua___do ainda aconteciam e___ca___tamentos, viveu um rei que tinha uma 

porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais. O próprio Sol, e____bora a visse todos os dias, 

se____pre se deslu____brava, cada vez que iluminava o rosto dela. 

O castelo real ficava ao lado de uma floresta so____bria, na qual, embaixo de uma frondosa tília, havia uma 

fo____te. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-se ali e, quando se aborrecia, bri___cava com 

sua bola de ouro, atirando-a para cima e apanhando-a com as mãos. [...] 

Fonte: Irmãos Grimm. Contos tradicionais. Domínio público. 

 

2. Marque com um X as palavras CORRETAS. 

 

(    ) comboio (    ) comtente (    ) tempo 

(    ) cimto (    ) pamqueca (    ) tambor 

(    ) memtira (    ) lâmpada (    ) conprar 

(    ) sombra (    ) bamdeira (    ) vento 

(    ) canpo (    ) bambo (    ) samba 

 

 

 

3- Leia a fábula a seguir para responder às questões. 

O galo e a raposa  

                        Fonte: Artigonal  

 



O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima, para 
escapar da inimiga. 

Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles: 
— Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos 

festejar esse dia tão feliz! 
Mas o galo, que também não era tolo, respondeu: 
— Que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. Decerto eles também 

vão querer festejar. 
A raposa mais que depressa foi saindo: 
— Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. 
É preciso ter cuidado com amizades repentinas. 
 

Fonte: O galo e a raposa. Em: Ler e escrever: livro de textos do aluno / Secretaria da Educação, Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação; seleção dos textos Claudia Rosenberg Aratangy. 3. ed. São Paulo: FDE, 2010. p. 140. 
 

Responda às questões a seguir de acordo com a fábula O galo e a raposa. 

 

a) O galo acreditou na raposa quando ela disse que foi decretada a paz entre os animais? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Como o galo conseguiu despistar a raposa? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Você concorda com a moral da fábula: “É preciso ter cuidado com amizades repentinas”? Por quê? Justifique sua 

resposta. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

  

4 - Leia o texto de opinião a seguir. 

Cuidar do planeta 

 

                                             Fonte: Banco de imagens – Pinterest 

 

 

    Todos os dias as pessoas produzem toneladas de lixo. O que elas não entendem é que estão poluindo cada vez mais o 

planeta. Para amenizar essa situação, o consumo consciente é uma das medidas que podem ser adotadas no dia a dia. 

    Para isso, podemos separar o lixo, reutilizar embalagens, aproveitar os dois lados de um papel antes de usar outro, 

evitar desperdiçar sacolas plásticas, utilizar a sacolinha do mercado para virar saquinho de lixo, ou ainda, levar uma 

sacola de tecido retornável para colocar as compras do mercado. 

    Com essas atitudes simples, podemos amenizar a quantidade de lixo produzida todos os dias e contribuir para um 

ambiente mais harmônico. 
 

Fonte: Livro didático de Língua Portuguesa Pitanguá Volume 5, licença aberta. 

 



A . Marque com um X a alternativa que indica o assunto central do texto lido. 
 

(   ) Desperdiçar sacolas plásticas. 

(   ) Construir um novo planeta. 

(   ) Planetas em extinção. 

(   ) Cuidar do planeta. 

 

B . Você cuida do planeta? Escreve as atitudes que você toma para cuidar do nosso planeta. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

   

 
Tempos verbais: 

 

Presente - não só indica o momento atual, mas procedimentos regulares ou situações permanentes. 
Exemplos: 
Estou aqui! 
Tomo medicamentos. 
 

Passado (Pretérito) - indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. 
Exemplos: 
Eles fizeram mesmo isso? 
Eu não acreditava no que meus olhos viam. 
 

Futuro - indica acontecimentos que se realizarão. 
Exemplos: 
Ganharei na loteria! 
Dormirei o dia todo se for preciso. 
 

 

Leia os textos a seguir e observe os verbos em destaque. 
 

Eu sou pequenininha 

Do tamanho de um botão. 

Carrego papai no bolso 

E mamãe no coração. 

Origem popular. 

Mamãe é uma rosa 

Que papai escolheu. 

Eu sou o botão 

que a rosa deu. 

Origem popular. 

A noite foi embora 

lá do fundo do quintal. 

Esqueceu a lua cheia 

pendurada no varal. 

Origem popular. 

– Boca de forno. 

– Forno. 

– Tira um bolo. 

– Bolo. 

– Se o mestre mandar! 

– Faremos todos! 

– E se não for? 

– Bolo! 

Origem popular. 

 

 

5 - Agora, complete o quadro utilizando os verbos em destaque nos textos. 

 

Passado Presente Futuro 

 
 
 
 
 
 

  

 



6 - Leia o texto e responda a questão na sequência. 
 

 
 

Fonte: CHC.org – Imagem e texto 

 

Explique por que esta espécie leva o nome de Galito, o pássaro equilibrista, e que relação tem o nome com suas 

habilidades. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

ATIVIDADE: ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 

 

FESTAS JUNINAS – A FESTA MULTICULTURAL DO BRASIL 

 

As festas juninas têm origem com os antigos pastores e agricultores da Europa. Era hábito que o início de o final 

de cada temporada climática (as estacoes do ano era tratadas por eles como Deuses), temporada de plantio ou colheita, 

houvesse uma festividade, para comemorar os resultados, agradecer, agradar e ou acalmar os “Deuses”.  

Com o passar dos séculos a religião cristã inseriu estas festas em seu calendário, adequando-as a seus santos, 

com finalidade de atrair e manter seguidores.  

O homem evoluiu e com suas descobertas cientificas ficou claro que os fenômenos da natureza não eram 

deuses, mas as comemorações já estavam profundamente incorporadas à cultura e foi mantida nos calendários 

culturais e religiosos de muitos povos. 

No Brasil estas festas foram trazidas pelos colonizadores portugueses, no século XVI para comemorar: Santo 

Antônio (13/06), São João 9 24/06) e São Pedro (29/06). Porém as festas como conhecemos hoje assumiram um caráter 

multicultural. A religião perdeu espaço para cultura, arte, amizade e solidariedade.  Geralmente toda a comunidade 

participa e colabora para sua realização. É uma festa colorida, alegre, com comidas típicas da época, música sertaneja 

nacional e outros estilos. Tem danças, brincadeiras (pescaria, tomba latas, colocar o rabo no burro, morder a maçã, 

etc.), têm barraquinhas de vários tipos de comes e bebes, artesanatos, plantas etc. É uma festa de solidariedade e da 

Galito, o passarinho equilibrista 
 
Conheça essa espécie do cerrado 

brasileiro, ameaçada de extinção. 
Simpático, ativo, ágil – assim é o galito 

(Alectrurus tricolor), um pequeno passarinho 
que habita o cerrado brasileiro e também 
regiões do Paraguai, da Argentina 
e da Bolívia. Nos campos abertos, pousa em 
finos ramos para descansar. É nessas horas 
que ele mostra uma de suas habilidades 
mais impressionantes: a de equilibrista! 
Mesmo com o vento soprando para lá e para 
cá, o valente Galito permanece firme. 



comunidade, onde todos colaboram e arrecadam fundos para uma causa de interesse da comum. Solidariedade e 

comunidade, características que vem de suas origens, quando os antigos e uma região se reuniam com suas família, 

amigos  e com seu prato para comemorar a vida e o trabalho em suas celebrações. 
 

Texto de autoria da professora Cleusa Ramos 

 

ELEMENTOS DAS FESTAS JUNINAS 

 

BANDEIRINHAS COLORIDAS: representam a alegria; 

BALÕES: uma prática perigosa, hoje proibida, mas antigamente tinha duas funções: avisar a vizinhança que haveria 

festas na região e levar aos céus os pedidos de cada um; 

FOGUEIRAS: servia como fonte de luz e calor, para brincadeiras, assar comidas como milho e espantar as energias 

negativas; 

FOGOS: eram usados para demostrar alegria e gratidão; 

BRINCADEIRAS: são várias, todas para diversão das famílias: pau de sebo, cadeia, correio elegante, gincanas, e 

atualmente bingos; 

MÚSICA E DANÇA: Apresentações de bandas, cantores, quadrilhas, forró e danças folclóricas; 

COMIDA TÍPICA: pratos feitos com alimentos da época como milho, amendoim, arroz, bata doce e outros. Assim temos: 

arroz doce, canjica, pé-de-moleque, pamonha, milho verde, milho assado, pipoca, quentão, vinho quente, sucos e etc. 

Ë uma festa muito apreciada em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, onde temos as maiores festas juninas do 

país, entre elas a Festa de Caruaru em Pernambuco e a de Campina Grande na Paraíba. As festas acontecem durante 

todo o mês de junho. 

 Há ainda muita coisa pra saber sobre as festas juninas, como as lendas, simpatias e crendices. As festas têm 

mudado muito ao longo dos anos, cada vez mais populares, acolhem, sem preconceitos, todas as manifestações 

artísticas. 

 Em tempos de COVID, as festas são virtuais: https://youtu.be/cd2TlacMnI8 . 

 

ATIVIDADES 

 
ATIVIDADE 1: Leia o texto e pergunte aos seus familiares mais velhos como eram as festas juninas quando eles eram 
crianças e registre. 

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADE 2: Converse com sua família, pesquise, discuta e escreva sua opinião sobre o tema: Soltar balão é perigoso 
para pessoas e meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/cd2TlacMnI8


 
ATIVIDADE 3: Por que as Festas juninas são consideradas festas solidárias? 

 

 

 

 

 
ATIVIDADE 4: Complete o quadro com um tipo de cada elemento da festa junina solicitado. 
 

  Nome  Desenho  

 
UM SÍMBOLO  
 
 
 

 

  

 

UM PRATO TÍPICO    

 

UMA BRINCADEIRA   

 
 


