
EMEB PROFESSORA ANNETE MELCHIORETTO 

SEMANA DE 22/06 A 26/06 

 
Queridos alunos: Desejamos que todos estejam bem! Vamos para mais uma semana de 

muito aprendizado! Não esqueça de colocar o nome da disciplina e a data das atividades. 

Leia, com atenção, toda orientação. Faça com calma e crie uma rotina diária para estudar. 

Preparamos as atividades com muito carinho! ♥ 

Abraços! Até breve! 

Professores: Magda (5º ano A), Soraya (5º ano B), Valéria (5º ano C), Moriá (5º ano D), 
Sandra (5º ano E), Rosa Maria (Arte), Carlos Alexandre e Marcos (Educação Física).   

 

Língua Portuguesa:  
 

Atividade 1: 
Fontes: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/substantivo-comum 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/adjetivos-patrios.htm  

 

A Língua Portuguesa se organiza em dez classes gramaticais. Dentre elas vamos 
relembrar e reconhecer os Substantivos e os Adjetivos. 
 
 

 
Fonte da imagem: http://movimento2015.blogspot.com/2015/04/as-palavras.html 

 
 

O substantivo é responsável por dar nome a pessoas, animais, lugares, objetos, 
qualidades e sentimentos. Os substantivos podem se classificar em vários tipos, sendo 
eles: próprio, comum, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo e composto. 

Nesta semana vamos relembrar os substantivos comum e próprio. 
 

Tipos de Substantivo Comum 
  

Todas as palavras referentes a classificação de substantivo comum são iniciadas 
com a letra minúscula. Vejamos alguns exemplos de palavras e frases: 
  
Objetos: quadro, caneta, carteira, dinheiro, celular, computador, etc. 
Exemplo: A caneta é azul. 
 
Pessoas: garçom, vendedor, atendente, mulher, irmão, genro, etc.  
Exemplo: A atendente é simpática.  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/substantivo-comum
https://escolakids.uol.com.br/portugues/adjetivos-patrios.htm
http://movimento2015.blogspot.com/2015/04/as-palavras.html


Plantas: rosas, lírios, cactos, girassol, samambaia, etc. 
Exemplo: As rosas floresceram. 
 
Animais: cachorro, rato, girafa, macaco, cobra, elefante, etc. 
Exemplo: O cachorro latiu.  
 
Frutas: morango, manga, laranja, melancia, banana, abacate, etc. 
Exemplo: A laranja está azeda. 
 
Lugares: planeta, país, estado, cidade, continente, rua, bairro, etc. 
Exemplo: A cidade está iluminada. 
 
Seres imagináveis: fada do dente, sereia, unicórnio, duende. 
Exemplo: A fada do dente é fascinante. 
 

Tipos de Substantivo Próprio 
 

Com o diferencial de serem utilizados em letras maiúsculas, o substantivo próprio é 
utilizado para individualizar, através de nomes, as pessoas, animais, lugares, cidades, 
eventos, estabelecimentos, entre outros. 
 
Exemplos:  
 
Lugares: Salvador (cidade), México (país), América (continente), etc. 
 
Pessoas: Antônio, Ricardo, Vinícius, Matheus, etc. 
 
Eventos: Carnaval, Páscoa, Réveillon, etc. 
 
Planetas: Netuno, Saturno, Marte, Plutão, etc. 
 

Nas frases o substantivo próprio é fácil de ser identificado, pois ele especifica as 
pessoas, os lugares ou seres. 
  
Exemplos: 
 
Carlos e Paulo foram para a aula juntos. (Carlos e Paulo são substantivos próprios). 
 
O Brasil é um país da América do Sul. (Brasil e América do Sul são substantivos próprios). 
 
O IBGE divulgou seu último recenseamento. (IBGE é uma entidade com nome próprio, 
logo, é um substantivo próprio). 
 
O rio Paraná faz divisa com Brasil e Paraguai. (Perceba que temos mais de um substantivo 
próprio nessa frase que são: Paraná, Brasil e Paraguai). 
 

1. Leia as palavras abaixo e faça uma lista no caderno para classificar quais são os 
substantivos próprios e os comuns: 

 
 

Brasil – sacola – Camila – vestido – cachorro – sapato – São Paulo – Pedro – maçã – casa 
– televisão – Rex – peixe – Brasília – Chile – Pablo – carro – sapo – Cristina – mesa –  
Fortaleza – André. 
 



Adjetivos são palavras que definem um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, 
característica, aspecto ou estado. Exemplo: A menina (substantivo) é bonita (adjetivo). 
 
 

 2. Leia o pequeno trecho do texto abaixo e responda as perguntas no caderno. 

 
 

“Paulistanos bem de vida se orgulham de suas ruas lotadas de lojas carésimas e 
protegidas por enormes seguranças engravatados”.  
 
(FREIRE, Vinicius Torres. Camelôs, tráfico e ruas globais. Folha de S. Paulo, 21 de nov. 2002. p. A2.) Fonte: 

https://brainly.com.br/tarefa/16348530     

 

A) Identifique no pequeno trecho do texto jornalístico quais são os adjetivos. 
 

B) No texto, o jornalista usou a palavra “carésimas”. Qual é uma outra palavra que pode 
ser usada no lugar dessa? 
 

C) Segundo o autor os “paulistanos bem de vida se orgulham de ruas lotadas”. Você 
concorda com essa afirmação?  
 

D) Na sua opinião, qual o impacto social que a intensa movimentação das pessoas pode 
trazer para a cidade?  

 

ADJETIVOS PÁTRIOS 
 

 O termo “brasileira” refere-se ao Brasil. 
 

Chegaremos à mesma conclusão ao analisarmos outras orações, como: 
 

 Adoro perfume francês. – O termo “francês” refere-se à França. 
 

 Nas férias visitarei as praias fluminenses. – O termo "fluminenses" refere-se ao 
estado do Rio de Janeiro.  
 

Agora já temos pistas suficientes para descobrirmos o que é 
um “adjetivo pátrio”. Conseguiu desvendar este mistério? 

 
 
 
Adjetivo pátrio é o termo que indica a nacionalidade de uma pessoa, um objeto, animal, 
entre outros. Esta nacionalidade está ligada a países, cidades e estados de uma forma 
geral.  
 
 

3) Escreva em seu caderno o adjetivo pátrio correspondente das palavras abaixo: 

 

A) Diadema 

B) São Bernardo do Campo 

C) Mauá 

D) São Paulo 

E) Argentina   

https://brainly.com.br/tarefa/16348530


Atividade 2: 
Fontes: Livro Ler e Escrever – Volume 1 

https://www.todamateria.com.br/a-carta-como-genero-textual/ 
(Conteúdo adaptado das fontes de pesquisa) 

 

Com a tecnologia, a carta ou correspondência 
passou por um processo de adaptação na sua forma de 
transmissão, deixando de ocorrer somente em papel e 
passando para os meios eletrônicos. Porém, a principal 
característica desse gênero textual continua sendo a 
existência de um remetente (quem escreve) e um 
destinatário (quem recebe).  
 Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada 
para a carta é o e-mail – correio eletrônico. 

 

 Nesta atividade você irá ler e analisar cartas escritas 
pelos autores e editadas pelas revistas e jornais.  
 

 Observe como as cartas foram escritas e a forma que foram editadas pelo meio de 
comunicação. 

 

CARTA 1 (ESCRITA PELOS LEITORES) 
 

Olá pessoal da Revista “Hora de Brincar”,  
 

Somos alunos da escola pública “Ana Clarice”. Nós gostamos muito da revista e 

somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. Tem 

textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a revista 

toda quarta-feira para a “Roda de Curiosidades”, e nós adoramos essa atividade.  

Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as curiosidades veiculadas na 

revista, com os demais estudantes da escola, em um mural, que fica ao lado de nossa sala.  

Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem sobre como são 

produzidas as borrachas escolares.  

Aguardamos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão! Parabéns pela revista! 

Muito obrigado. 

Alunos do 4º ano B 
Elaboração Equipe CEIAI 

 
 

CARTA 1 (EDITADA E PUBLICADA PELA REVISTA) 
 

Toda quarta-feira nossa professora lê curiosidades da edição semanal de sua 

revista, na sala de aula, as quais compartilhamos em um mural com os demais colegas de 

nossa escola. 

4º ano B - E. E. “Ana Clarice” 
Elaboração Equipe CEIAI 

https://www.todamateria.com.br/a-carta-como-genero-textual/


Com base na leitura e análise das CARTAS 1 (escrita pelos leitores e publicada), 
responda às questões no caderno: 

 
 

1) Por que os leitores escreveram a carta? 

2) O que mudou na versão editada e publicada pela revista? 

3) O conteúdo da carta dos leitores foi mantido? 

4) Na sua opinião, por que a carta escrita foi modificada pelo editor?  

 

CARTA 2 
 

Olá revista “Infância Querida”,  
 

Amei a matéria que vocês publicaram, no mês passado, sobre os vários sabores de 

sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes e, quando soube que existe 

sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. 

Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo! Obrigado por essa descoberta tão 

especial. 

UM GRANDE ABRAÇO,  
DANILO, 9 ANOS, SÃO PAULO 

Elaborada pela Equipe CEIAI 
 

 
Com base na leitura e análise da CARTA 2 responda às questões no caderno: 
 
 

5) Como a carta começa? 

6) Como o leitor se identifica? 

7) Qual o assunto da carta? 

8) Qual a opinião do leitor sobre o assunto? 

9) Como a carta termina? 
  

Matemática: 
 

Atividade 1. 
Fonte: Livro EMAI – Volume 1 – Unidade 4 

(Conteúdos adaptados por: Profª Magda e Profª Moriá) 

 

Os gráficos e tabelas servem para nos ajudar a organizar dados diversos e mostrar 
as informações de uma forma mais simples, facilitando a compreensão.  
 
1) Os alunos de uma escola responderam a uma pesquisa sobre sucos preferidos. Cada 
um indicou apenas um suco e o resultado foi registrado numa tabela, que está incompleta. 

 

Copie a tabela no caderno, realize operações para completá-la com os números que 
estão faltando e responda às questões. Registre os cálculos matemáticos. 

 



Sucos preferidos pelos alunos 

Suco Meninos Meninas Total 

Laranja 734 478  

Uva 229  546 

Maracujá  148 798 

Total    

 
 

1) Qual é o título da tabela? 

2) Qual é o total de alunos que preferem suco de laranja? 

3) Quantas meninas gostam de suco de uva? 

4) Quantos meninos gostam de suco de maracujá? 

5) Qual é o total de meninas que participaram da pesquisa? 

6) Qual é o total de meninos que participaram da pesquisa? 

7) Escreva o total de alunos que participaram de toda pesquisa? 

 

2 ) André vende bonés de diversas cores. Para organizar os 200 bonés vendidos, ele criou 
um gráfico de setores, dividido por cores. 
 

 
 

A) Quantos bonés azuis foram vendidos? 

B) A quantidade de bonés cinza é igual a quantidade de amarelos? 

C) Quantos bonés laranjas foram vendidos? 

D) Qual a diferença vendida entre bonés azuis e laranja? Quantos a mais? 

 

Atividade 2. 
(Fontes: Aprender Sempre – Anos iniciais – 5º Ano)  

(Livro EMAI – Volume 2 – Unidade 5) 

 
Sabemos que a leitura é necessária para o entendimento de um texto. Assim também 

acontece na resolução de problemas matemáticos. Precisamos ler com calma para 
entender e conseguir resolvê-los. 

 

Vamos lá? ☺ 

 

Leia e resolva os seguintes problemas, registrando a forma de resolução no seu 
caderno: 

15050

25
25

BONÉS



1. Um grupo de 6 amigos pescadores conseguiu, em uma manhã, pegar 42 peixes, e 
quiseram dividir igualmente entre eles. Quantos peixes cada pescador levará para casa?  

  
2. A escola de Lúcio fará um passeio com 390 alunos e 6 professores do Ensino 

Fundamental. Se cada ônibus pode transportar 36 passageiros, quantos ônibus a escola 
deve contratar?  

   
3. Nas eliminatórias de basquete, da Copa do Mundo de 2019, o Brasil fez 83 pontos e o 

Chile 58. Quantos pontos o Brasil fez a mais que o Chile?  
  

4. Em uma empresa de produtos descartáveis havia duas máquinas que produziam 
embalagens. A máquina A produziu 1.100 embalagens. A máquina B produziu 4.700. 
Quantas embalagens a máquina B produziu a mais que a máquina A?  

   
5. Caio está jogando com seu irmão. Para ganhar, ele deve fazer 7.922 pontos. Em quais 

peças ele precisa pisar para alcançar esse resultado?  

6. Renata, irmã de Rodrigo, adora brincar de adivinhações. Ela pediu aos pais que 
propusessem adivinhações para ela responder. Que tal brincar com Renata? 
 
Qual é: 
 

A. O número cujo dobro é 600? 

B. O número que obtemos triplicando 33? 

C. O número que tem 84 como seu triplo? 

D. O número que dividido por 2 resulta 65? 

E. O número que tem três dezenas a menos que 567? 

F. O número que pode ser decomposto como 4 x 100 + 3 x 10 + 6? 

 

Os amigos, Pedro, Antônio, Mariana e Sílvia resolveram brincar com alguns desafios. Eles 
tinham que resolver as situações-problema, usando cálculo mental. Vamos ajudá-los? 
Escreva o resultado de cada situação abaixo:  
 

7 
Nelson tem R$ 35,00 e Lílian tem o dobro dessa quantia. Quanto tem 
Lílian? 

8 
José tem 12 figurinhas e Vivian tem 6 vezes mais. Vivian tem quantas 
figurinhas? 



9 
Fernando tem 18 anos. Sabendo que ele tem o dobro da idade de seu 
irmão, quantos anos tem seu irmão? 

10 
Marcela tem 23 papéis de carta e sua prima Lívia tem cinco vezes mais. 
Lívia tem quantos papéis de carta? 

11 
Lia tem R$ 46,00. Sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro, 
quanto tem Pedro? 

12 
João ganhou várias caixas iguais de bombons. Cada uma delas tinha 6 
bombons. Ele contou os bombons e totalizou 48. Quantas eram as caixas? 

  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Respostas: 
 
1. Ana Paula: R$ 15,50. 

2. Soraia: R$ 17,50. 

3. Viviane: R$ 20,00. 

4. Juliana: R$ 16,00. 

5. Carolina: R$ 18,00. 

 
 
 
 
 

http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/desafios-matematicos-problemas.html 

 

 
 
 

http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/desafios-matematicos-problemas.html


 
 
 

 
 

 
 

Registre as respostas no caderno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bons pensamentos! Boa diversão! 

 
 

Na próxima semana você saberá o resultado! Até lá! ☺ 

 
 



Interdisciplinar:  
 

Atividade 1. 
Fonte: https://www.megacurioso.com.br/mundo-verde/98490-20-curiosidades-fascinantes-sobre-a-

amazonia.htm 
(Acesso em: 08/06/2020) 

 

A Floresta Amazônica tem sido campo para as mais variadas pesquisas cientificas 
dada a sua enorme importância para biodiversidade natural. Infelizmente, nas últimas 
décadas, acompanhamos queimadas e desmatamento desordenado que põe em risco a 
sobrevivência das mais variadas espécies lá existentes.  
 

 Leia as informações abaixo para conhecer algumas características sobre essa riqueza 
pertencente ao nosso território brasileiro.  

 

20 CURIOSIDADES FASCINANTES SOBRE A AMAZÔNIA 
 

1 – A Amazônia engloba mais da metade de todas as florestas tropicais do planeta e cobre 
uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados — ou seja, o equivalente a duas 
Argentinas; 
 
2 – Os cientistas calculam que ela exista há, pelo menos, 55 milhões de anos; 
 
3 – Cerca de 400 Bilhões de árvores de 16 mil espécies diferentes crescem na floresta; 
 

 
 

4 – Existem formigas na Amazônia — do gênero Polyergus — que não só atacam colônias 
vizinhas, como capturam as inimigas e as levam como escravas; 
 

 
 

https://www.megacurioso.com.br/mundo-verde/98490-20-curiosidades-fascinantes-sobre-a-amazonia.htm
https://www.megacurioso.com.br/mundo-verde/98490-20-curiosidades-fascinantes-sobre-a-amazonia.htm


5 – Há borboletas na Amazônia que bebem as lágrimas das tartarugas da 
espécie Podocnemis unifilis; 
 

 
 

6 – Um homem chamado Martin Strel, um conhecido nadador de longa distância esloveno, 
percorreu o rio Amazonas inteiro a nado. Ele levou mais de dois meses para completar o 
percurso; 
 
7 – Cientistas descobriram que existe sob o rio Amazonas um rio subterrâneo que corre no 
mesmo sentido do que o que se encontra na superfície. Ainda existem algumas 
controvérsias a respeito do caso, mas o rio foi batizado de Hamza — em homenagem ao 
pesquisador Valya Hamza —, se encontra a 4 mil metros de profundidade, conta com 6 mil 
quilômetros de extensão, e se calcula que ele tenha uma vazão de 3 milhões de litros por 
segundo; 
 

 
 

8 – Estima-se que 20% do oxigênio do mundo seja produzido pela Floresta Amazônica; 
 
9 – Nos últimos 40 anos, cerca de 20% da floresta foi desmatada; 
 

 
 



10 – Os primeiros habitantes da floresta amazônica começaram a ocupar a região há, pelo 
menos, 11,2 mil anos; 
 
11 – Existe uma teoria de que a Amazônia seria um enorme pomar deixado por uma antiga 
civilização que floresceu na região há quase 3 milhões de anos; 

 
12 – Embora inúmeras expedições à Amazônia tenham tentado descobrir a localização de 
cidades lendárias cobertas de ouro, os cientistas começaram a duvidar que as duras 
condições da floresta e seu solo infértil tivessem permitido que civilizações avançadas 
pudessem ter se desenvolvido por lá no passado; 
 
13 – Por outro lado, pesquisadores encontraram evidências da existência de terra preta em 
vastas áreas da Amazônia e acreditam que ela foi distribuída por antigas civilizações para 
tornar o solo mais fértil — e isso teria permitido o desenvolvimento de cultivos e a 
construção de cidades; 
 

 
 
14 – Acredita-se que a Amazônia sirva de lar para 2,5 milhões de espécies de insetos e, 
desses, mais da metade vive nas copas das árvores; 
 
15 – Ainda existem tribos indígenas isoladas e que nunca tiveram contato com civilizações 
modernas vivendo na Amazônia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 – A areia do Deserto do Saara é levada pelo vento até a Amazônia — onde é depositada 
e recarrega os minerais e, assim, ajuda a fertilizar a floresta; 
 
17 – O rio Amazonas libera tanta água doce no oceano que, por mais de 160 quilômetros, 
o mar é menos salino do que o normal; 
 

 
 

18 – A foz do rio é tão grande que ela é capaz de comportar uma ilha inteira — a de Marajó, 
que tem o tamanho equivalente ao da Suíça, aproximadamente; 
 
19 – Ainda sobre o rio, ele costumava correr no sentido contrário do atual, ou seja, de leste 
a oeste. Isso significa que, em vez de desaguar no Atlântico, ele seguia para o Pacífico; 
 

 
 

20 – Cientistas descobriram um fungo na Amazônia que pode sobreviver se alimentando 
exclusivamente de plástico.  
 

 
https://www.greenme.com.br/informarse/lixo-e-reciclagem/2935-fungo-amazonia-digere-plastico/ 

 
 

https://www.greenme.com.br/informarse/lixo-e-reciclagem/2935-fungo-amazonia-digere-plastico/


Responda em seu caderno: 
 
 

1) Segundo o texto acima quantos por cento da floresta foi desmatada nas últimas 
quatro décadas? 
 

2) O que ajuda a fertilizar a floresta? 
 

3)  Quantas espécies de insetos acredita-se que vivam na floresta? 
 

4) Segundo dados acima, a Floresta Amazônica é responsável aproximadamente pela 
produção de 20% do oxigênio produzidos no planeta. Se o desmatamento continuar 
neste ritmo desordenado, na sua opinião o que poderá acontecer com o planeta? 

 
 
 

Atividade 2. 
Fonte: https://www.digest.med.br/blog-digest/saude-descubra-4-fatos-surpreendentes-sobre-o-sistema-

digestivo 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm 

 

O Sistema Digestivo ou Digestório é o sistema do corpo humano responsável por 
garantir a ingestão de alimentos, sua digestão, absorção dos nutrientes importantes para o 
corpo e a eliminação do que não é necessário. Esse processo é garantido graças à ação 
de vários órgãos.  
 

Vamos relembrar? ☺ 
 

O sistema digestório é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso e ânus. Fazem também parte desse sistema as glândulas 

salivares, pâncreas e fígado. 

A digestão inicia-se na boca, com a ação da saliva e dos dentes. 

O bolo alimentar segue para a faringe, para o esôfago e atinge o estômago, onde 

sofre a ação do suco gástrico e transforma-se em quimo. 

O quimo chega ao intestino delgado e sofre a ação de secreções produzidas pelo 

próprio intestino delgado, pâncreas e fígado. No intestino delgado, ocorre grande absorção 

de nutrientes. 

No intestino grosso, há a formação das fezes, que são eliminadas para o meio 

externo pelo ânus. 

  
 

 Que tal ver um vídeo para entender melhor? 
 
                         https://www.youtube.com/watch?v=ZtgcWbcIWy4 
 
 
 

Observe na imagem abaixo os órgãos que fazem parte do Sistema Digestivo: 
 

https://www.digest.med.br/blog-digest/saude-descubra-4-fatos-surpreendentes-sobre-o-sistema-digestivo
https://www.digest.med.br/blog-digest/saude-descubra-4-fatos-surpreendentes-sobre-o-sistema-digestivo
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZtgcWbcIWy4


 
 

4 FATOS SURPREENDENTES SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO 
 

1º A comida que ingerimos demora aproximadamente 3 horas para atravessar o intestino 
inteiro; 
 

2º Mastigar os alimentos demora em torno de 5 a 30 segundos; 
 

3° Durante uma vida, nosso sistema digestivo digere aproximadamente 50 toneladas de 
alimentos; 
 

4º Um adulto possui pelo menos 7,5 metros de comprimento de intestinos. 

 

 

Responda no caderno: 
 
 

1) Por que a digestão começa na boca? Qual a importância da saliva e dos dentes 
nesse processo? 
 

2) Se 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Quanto seriam 50 toneladas de 
alimentos ingeridos ao longo da vida?  
 

3) Que tipo de alimento demora mais para ser digerido? Pesquise entre: carnes, 
legumes, frutas e líquidos.  
 
 

Atividade 3. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-brasileira.htm 

 (Conteúdo adaptado) 

 

Cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Não existe cultura superior ou 
inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-brasileira.htm


A cultura brasileira é muito rica e diversa. Nossos hábitos culturais receberam 
elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos, 
japoneses, entre outros.  

Vamos relembrar como tudo isso aconteceu. 
 

Como a cultura brasileira nasceu? 
  

Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura brasileira nos levam até 
os povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos 
portugueses em 1500. Esses povos mantinham as suas crenças e praticavam seus 
elementos culturais tendo uma vida simples e em contato com a natureza. 

Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi 
introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da Companhia de Jesus (formadas 
por padres jesuítas) vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os índios. 

No século XVII (17), devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os 
europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos, à força, para o Brasil, 
como escravos. Eles trouxeram elementos da sua cultura e de seus hábitos, como 
as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais. 

No século XIX (19) muitos italianos vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de 
café e, durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), japoneses, alemães e judeus 
vieram buscar refúgio em terras brasileiras.  

Esses são só alguns dos povos que provocaram a formação de culturas diferentes 
nas diversas regiões do nosso país   

São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, 
a culinária, as festas tradicionais nacionais, e as festas tradicionais locais. 

 
 

 

 
 

A Literatura de Cordel é um exemplo de elemento cultural do Nordeste brasileiro 

 
 
 

Alguns Hábitos e Costumes 
 

Pensando na culinária, que é um valioso elemento cultural de um povo, temos pratos 
típicos e ingredientes que vêm da cultura indígena, presentes nos estados nordestinos e 
do Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto outros, como pratos típicos baianos e 
de origem africana, como o vatapá e o acarajé. A culinária tradicional paulista é fortemente 
influenciada pela culinária portuguesa e italiana, portanto europeia. 



Na religião, como elemento cultural, também acontece uma grande mistura que 
reúne elementos europeus, africanos e indígenas. 

 

Influências 
 

 Influência europeia: 

 
 A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o 

Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e 
literatura foram trazidas para o território brasileiro, unindo-se a outros elementos de outros 
povos. 

 

 
O Carnaval, que é tão comemorado no Brasil, é também visto na tradição europeia, como é o caso 

do Festival de Veneza 

 

 Influência indígena: 
 

Nós consumimos pratos culinários típicos indígenas e também usarmos palavras de 
origem indígena em nosso vocabulário como: caju, acerola, guaraná, mandioca, açaí, entre 
outras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Influência africana: 
 
  Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas e também pratos 
típicos da culinária africana dos locais de onde vieram. Outra marca cultural que herdamos 
dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. 

 



 

https://www.todamateria.com.br/capoeira/ 

 
  As diferenças presentes dentro do nosso território e a combinação de vários povos 
contribuíram fortemente para a fantástica formação da nossa cultura.  

 
 

Responda no caderno: 
 

1) Na sua opinião qual foi a importância dessa mistura de povos para a nossa cultura? 
 

2) Pensando em tudo o que você leu, os hábitos e costumes da sua família sofreram 
mais a influência de qual povo? Explique. 
 

3) Faça uma pesquisa da origem de prato culinário ou alimento que você e sua família 
consomem com frequência.  
  

Sugestão:  Momentos felizes! ☺ 

 
Quer se divertir com joguinhos online muito divertidos e que não precisam de instalação? 
Então você precisa conhecer o Click Jogos, que traz várias categorias diferentes para todos 
aqueles que adoram games. Uma excelente opção para quem quer se divertir e desafiar o 
computador. 

 Vale a pena conferir!  https://www.clickjogos.com.br/ 
 

Arte: 
(Fonte: Coleção Novo Pitanguá – Arte – Editora Moderna) 

 

A IMAGEM EM MOVIMENTO 
 
Vamos conhecer a origem das projeções sequenciadas de imagens e perceber o efeito de 
movimento que uma sequência de imagem pode causar. Este é o princípio das 
linguagens de animação e cinematografia.  
 
O que significa Óptica? 

 
Óptica é o ramo da física responsável por estudar os fenômenos da luz e da visão humana. 
Este estudo é dividido em dois, de acordo com o comportamento da luz: óptica geométrica 
e a óptica física.  
A óptica geométrica se restringe ao estudo da propagação da luz por meio de raios. A 
óptica física estuda a luz em forma de ondas. Entre os fenômenos estudados estão: 
composição, emissão, absorção, polarização, difração e interferência da luz. 

https://www.todamateria.com.br/capoeira/
https://www.clickjogos.com.br/


PARA SABER MAIS: SUGESTÃO DE LINKS  

São bem legais e vai ajudar você  a conhecer a arte da A IMAGEM EM MOVIMENTO. 

IMAGENS EM MOVIMENTOS ↓ 
https://www.google.com/search?q=a+imagem+em+movimento+a+lanterna+magica+Paul+Sandby&rlz=1C1NHXL_pt-

BRBR781BR781&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03biWa3LkvSkwFjX55z8pgRjUI6Wg:1591915607951&source=lnms&sa=X&ve

d=0ahUKEwj0ysvi6_rpAhVaGbkGHV-BCO4Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1 

LANTERNA MÁGICA ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=1SqTVHN3Rak 

TAUMATROSCÓPIO ↓ Como Fazer um Desenho em Movimento   
https://www.youtube.com/watch?v=vEr6O6O_Nmw 

 

Atividades: Leia atentamente as páginas 24, 25 e 26, e responda no caderno as questões. 

 

https://www.google.com/search?q=a+imagem+em+movimento+a+lanterna+magica+Paul+Sandby&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR781BR781&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03biWa3LkvSkwFjX55z8pgRjUI6Wg:1591915607951&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj0ysvi6_rpAhVaGbkGHV-BCO4Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1
https://www.google.com/search?q=a+imagem+em+movimento+a+lanterna+magica+Paul+Sandby&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR781BR781&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03biWa3LkvSkwFjX55z8pgRjUI6Wg:1591915607951&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj0ysvi6_rpAhVaGbkGHV-BCO4Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1
https://www.google.com/search?q=a+imagem+em+movimento+a+lanterna+magica+Paul+Sandby&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR781BR781&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03biWa3LkvSkwFjX55z8pgRjUI6Wg:1591915607951&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj0ysvi6_rpAhVaGbkGHV-BCO4Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1
https://www.youtube.com/watch?v=1SqTVHN3Rak
https://www.youtube.com/watch?v=vEr6O6O_Nmw


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
1) Quais são as novidades do século 20 que o texto apresenta? O que essas invenções 

nos trouxeram de bom?  
 

2) Observe atentamente a imagem da Lanterna Mágica do século 19, da página 25 e 
responda de acordo o texto:  

 a) A invenção do cinema foi resultado do trabalho de uma só pessoa? Descreva. 
b) Como foi feita a Lanterna mágica?  

 
3) Quais foram as outras invenções que antecederam ao projetor de cinema como é 

hoje? 
 

Agora é sua vez!  
 
Se quiser, construa o seu Taumatroscópio conforma explicação abaixo.  
Observação: pode ser feito com o papel que você tiver na sua casa. 



 

Guarde com cuidado. Quando voltarmos para a escola, vamos expor para os colegas da 
sala. 
 
 

Educação Física 

 
O mês de junho, na cultura brasileira, é permeado por festas que celebram antigas 

tradições dos povos do interior que festejavam a sua fartura obtida com a colheita de 
diversos tipos de produtos do campo. 

Nessas festas aparecem diversos jogos e brincadeiras que já são parte do folclore 
lúdico desta época. Sendo assim, as propostas para o mês de junho apresentam danças, 
jogos e brincadeiras que além de muito divertidas, nos faz reviver as tradições populares 
do povo brasileiro. 

 
Na atividade dessa semana vamos experimentar vivências motoras novas, 

aumentando o repertório motor e a coordenação motora fina principalmente. 
 

Atividade: Realizar a brincadeira de pescaria. 



Materiais: 

Linha ou barbante; 

1 clips; 

Jornal (01 folhas). 

 
Confecção: Enrole a folha de jornal para torná-la um bastão, essa servirá como vara. 

 

 

Fonte da imagem: acessado em 18.06.2020 
https://www.google.com.br/search?q=folha+de+jornal+enrolada+espada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw
jupbguIzqAhUhD7kGHcYICmYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=IaKMlU9u5EoHEM  

 

Coloque o barbante (linha) em uma das extremidades da vara e na outra ponta do barbante 
coloque o clips (em formato de anzol). 

 

Fonte da imagem: acessado em 18.08.2020 
https://www.google.com.br/search?q=clips+aberto&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7j4CQuozqAhWZBbkGHTW-BF8Q2-
cCegQIABAA&oq=clips+aberto&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4
QEzoGCAAQCBAeULkSWOoaYJwdaABwAHgAgAH8AYgB-
QuSAQUwLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=NPDrXvulKpmL5OUPtfyS-
AU&bih=568&biw=1226&hl=pt-BR#imgrc=IGh4fElEMHcgJM  

 

Pronto! Agora você tem uma vara de pescar. 
 
Para a confecção dos peixes, devemos recortar (tesoura sem ponta) peixes desenhados 
em folhas de papel. Esses peixes você encontra no final desse plano de aula (anexo1). 
Caso não consiga imprimir essa atividade tudo bem, crie seus próprios peixes, desenhando-
os em uma folha de papel, em seguida recorte-os. 
 
Procedimentos: 

Distribua os peixes pelo chão, levantando a parte da cauda, onde está o furo feito para a 
entrada do clipe (anzol).  
 
Agora é só pescar! Tente encaixar o anzol no furo da cauda do peixe. Faça diferentes 
procedimentos, com a mão esquerda, direita. Com o olho direito ou esquerdo fechado, tente 
realizar a tarefa com um tempo pré-determinado (exemplo: 1 minuto). 
  

https://www.google.com.br/search?q=folha+de+jornal+enrolada+espada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjupbguIzqAhUhD7kGHcYICmYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=IaKMlU9u5EoHEM
https://www.google.com.br/search?q=folha+de+jornal+enrolada+espada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjupbguIzqAhUhD7kGHcYICmYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=IaKMlU9u5EoHEM
https://www.google.com.br/search?q=clips+aberto&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7j4CQuozqAhWZBbkGHTW-BF8Q2-cCegQIABAA&oq=clips+aberto&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QEzoGCAAQCBAeULkSWOoaYJwdaABwAHgAgAH8AYgB-QuSAQUwLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=NPDrXvulKpmL5OUPtfyS-AU&bih=568&biw=1226&hl=pt-BR#imgrc=IGh4fElEMHcgJM
https://www.google.com.br/search?q=clips+aberto&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7j4CQuozqAhWZBbkGHTW-BF8Q2-cCegQIABAA&oq=clips+aberto&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QEzoGCAAQCBAeULkSWOoaYJwdaABwAHgAgAH8AYgB-QuSAQUwLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=NPDrXvulKpmL5OUPtfyS-AU&bih=568&biw=1226&hl=pt-BR#imgrc=IGh4fElEMHcgJM
https://www.google.com.br/search?q=clips+aberto&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7j4CQuozqAhWZBbkGHTW-BF8Q2-cCegQIABAA&oq=clips+aberto&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QEzoGCAAQCBAeULkSWOoaYJwdaABwAHgAgAH8AYgB-QuSAQUwLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=NPDrXvulKpmL5OUPtfyS-AU&bih=568&biw=1226&hl=pt-BR#imgrc=IGh4fElEMHcgJM
https://www.google.com.br/search?q=clips+aberto&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7j4CQuozqAhWZBbkGHTW-BF8Q2-cCegQIABAA&oq=clips+aberto&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QEzoGCAAQCBAeULkSWOoaYJwdaABwAHgAgAH8AYgB-QuSAQUwLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=NPDrXvulKpmL5OUPtfyS-AU&bih=568&biw=1226&hl=pt-BR#imgrc=IGh4fElEMHcgJM
https://www.google.com.br/search?q=clips+aberto&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7j4CQuozqAhWZBbkGHTW-BF8Q2-cCegQIABAA&oq=clips+aberto&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QEzoGCAAQCBAeULkSWOoaYJwdaABwAHgAgAH8AYgB-QuSAQUwLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=NPDrXvulKpmL5OUPtfyS-AU&bih=568&biw=1226&hl=pt-BR#imgrc=IGh4fElEMHcgJM


Atividade pós aula:  

 
1) Você sabia que a pescaria é um tipo de esporte? Tente levantar as suas regras. 
Registre tudo em seu caderno.   

  
BOA ATIVIDADE!  

 
  

ANEXO 1 

 

 

 

Fonte da imagem: https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/molde-de-peixe/ acessado em 18.06.2020. 

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/molde-de-peixe/

