
 

1º DIA 

Hoje é dia de Língua Portuguesa 

Nesta semana, iremos continuar os estudos lendo anedotas. 

Anedota: é um texto narrativo que tem o objetivo de provocar risos. Também 
conhecida como piada. 

 

 

Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro 
de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Começou 
sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de 
expressão, como Jornal do Brasil, O Cruzeiro, 
Folha de Minas, etc. Além de pintor, é cartazista, 
jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e 
escritor. 
 
 
 

(https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-

ziraldo.html) 

Nas aulas passadas, vocês estudaram os sinais de pontuação. Agora, vocês vão ler a anedota e 

vão pontuá-la. Copie no caderno: 

Anedota número 1 

O mineirinho chega-se pro chefe da estação com aquela calma que Deus lhe deu, palitinho 
no canto da boca, canivetinho limpando as unhas e pergunta: 
__ Moço__ o expresso já passou__ 
__ Já__ sim senhor__ 
__ E o trem de subúrbio__ 
__ Passou às oito e meia__ 
__ E o trem de carga__ 
__ Só passa à meia-noite __ Quer dizer que não tem nenhum trem agora__ 
__ Não senhor___ 
__ Nem manobrando__ 
__ Não__  berrou o chefe__ já irritado – Por quê__ O senhor vai viajar__ 
__ Não__ quero atravessar a linha__ 
 
Autor: Ziraldo A. Pinto 
 

 

 

 

 

https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html
https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html


 

Anedota número 2 

 

Leia a anedota, se divirta, mas não precisa copiar no caderno.  
 

GAFE 
 
    A amiga da mãe de Joãozinho entrou em sua casa e sentou-se à mesa para lanchar. 
   Joãozinho não parava de olhar por debaixo da mesa. 
   Curiosa , a amiga de sua mãe perguntou: 
   __ Joãozinho, por que você fica olhando debaixo da mesa? 
   E o menino respondeu: 
   __É que a minha mãe disse que você tem um pé de galinha, mas eu ainda não consegui 
ver. 
 
(Fonte: http//crianças.uol.com.br//piadas/) 
 

Interpretação da Anedota_ 

(Copie e responda às questões de interpretação no caderno) 
 
1-Marque com um (X) a resposta certa: 
 
a)Esse texto é uma piada porque: 
 
(  ) é engraçado. 
(  ) ensina a fazer algo. 
(  ) mostra como comportar-se. 
(  ) traz uma notícia. 
 
b) Quando a mãe de Joãozinho disse que sua amiga tinha pé-de-galinha, ela queria dizer 
que sua amiga tinha: 
 
(  ) pé igual ao de uma galinha. 
(  ) pé que lembra ao de uma galinha. 
(  ) rugas no rosto. 
(  ) sardas no rosto. 
 
c) O que significa gafe? Pesquise no dicionário. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________- 
 
d)Você já cometeu alguma gafe? Escreva como foi? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
e)Em que trecho está o humor da anedota? 

_______________________________________________________________ 
 

(Fonte: Adaptação do site: https://br.pinterest.com/pin/428686458272799478/) 

https://br.pinterest.com/pin/428686458272799478/


 

Anedota número 3 

 

Loucura 
 
__ Doutor , meu marido tá completamente maluco. 
Lá em casa tá a maior confusão. 
Ele cria mais de 40 cachorros. 
Aquelas janelas fechadas... 
__Mas por que a senhora não abre a janela? 
__ O quê ???!!! Abrir a janela? 
Se eu fizer isso os meus 325 pombos que eu crio vão voar pra rua. 
 
Responda no caderno 
 
1-No trecho : “ O quê???!!! Abrir a janela?” , a sequência dos sinais de pontuação 
empregada significa: 
a ) (  ) desgosto 
b ) (  ) desespero 
c)  (  ) admiração 
d)  (  ) alegria 
 
2- No trecho: “Aquelas janelas fechadas...”, o sinal de pontuação de reticências (...) 
significam: 
a ) (  ) que ela terminou a ideia. 
b)  (  ) que estava fazendo uma pergunta. 
c)  (  ) que não terminou a ideia. 
 
3- Qual a ideia principal da anedota? 
a ) (  ) amizade 
b)  (  ) desunião 
c ) (  ) loucura 
 
4- Na sua opinião, como o casal poderia chegar a um acordo? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Fonte: Adaptação do site: 
(https://pt.scribd.com/document/412075237) 

 

Análise Linguística: Pronomes demonstrativos e possessivos. ( Copie no caderno) 

Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres em relação às pessoas 
gramaticais. 
 

1- Este, esta, estes, estas, isto- indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa 
que fala. Exemplo: Este livro aqui é meu. 

2- Esse, essa, esses, essas, isso  indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa 
com quem se fala. Exemplo: Por favor, pegue essa fatia para mim? 

3- Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo- indicam que o ser de que se fala está longe 
das pessoas que estão conversando. Exemplo: Quero aquele lanche ali. 

 

Os pronomes possessivos indicam ideia de posse em relação às pessoas gramaticais.  

https://pt.scribd.com/document/412075237


Pessoas 
gramaticais 

Singular Plural Pronomes Possessivos 

1ª pessoa eu nós meu(s),minha(s),nosso(s),nossa(s) 

 
2ª  pessoa 

tu vós  
teu (s),tua(s),vosso(s), vossa(s) 

 
3ª pessoa 

ele,ela eles , elas  
seu (s), sua(s) 

(Fonte: Livro: Buriti Mais –Português) 

Atividades sobre pronomes. Copie no caderno. 

Leia as quatro orações e pinte os pronomes que aparecem. 

a ) “Curiosa , a amiga de sua mãe perguntou:...” 
 
 b) “É que a minha mãe disse que você tem um pé-de-galinha...” 
 
 c) “Doutor, meu marido tá completamente maluco...” 
 
 

  d) “ O mineirinho chega-se pro chefe da estação com aquela calma que Deus lhe deu, 
palitinho no canto da boca, canivetinho limpando as unhas e pergunta...” 
 
 
 

 

 

2° DIA 

Hoje é dia de Matemática 

 

 

NÃO COPIAR 
Caros alunos, não se esqueçam de colocar a data, copiar e responder às questões no 
caderno de matemática.  

 

Números e Operações 

 

1- Vamos começar nossa aula com a resolução da divisão com dois algarismos. 

 

a) 299÷16= 

b) 559÷12= 

c) 331÷19= 

d) 972÷16= 

e) 658÷17= 

f) 618÷17= 

g) 423÷13= 

h) 649÷15= 

i) 111÷16= 



j) 482÷13= 

k) 727÷16= 

l) 683÷12= 

 

2- Leia com atenção  a seguinte situação problema envolvendo a resolução com sistema 

monetário ( dinheiro). 

 

➢ Mirella foi à loja de departamentos comprar um aspirador de pó e uma batedeira. O preço da 

batedeira é de R$69,00 e o preço do aspirador de pó é de R$91,75. Quando foi à loja de 

departamentos Mirella levou em dinheiro a quantia de R$200,00. 

 

a) Qual foi o valor total da compra feita por Mirella? 

b) Quanto ainda sobrou depois da compra de um aspirador de pó e uma batedeira? 

 

Tratamento da informação 

 

1- No nosso dia a dia é comum usarmos o gráfico de barras mas hoje vamos estudar o gráfico 

de linhas e analisar e interpretar informações nele para responder às questões. 

Neste gráfico está sendo mostrado a  quantidade de caixas de frutas vendidas em um grande 

distribuidor de hortifrutigranjeiros. 

As vendas são feitas exclusivamente no atacado, destinando-se a feirantes, comerciantes 

em geral e supermercados. 

A compra mínima estipulada pelo distribuidor é de cinco caixas de um mesmo tipo de 

produto, ou o valor mínimo de R$500,00. Nas compras feitas pelos pequenos comerciantes, 

normalmente o valor mínimo não é atingido, optando-se, então, pela compra de cinco caixas 

de um produto qualquer. 

Analise atentamente este gráfico de linhas e responda às perguntas. 

Observação: Não precisa copiar o gráfico. 

 



 

 

 

Perguntas: 

 

a) Qual foi a fruta mais vendida apresentada no gráfico? 

b) Qual foi a fruta menos vendida apresentada no gráfico? 

c) Quantas caixas de manga foram vendidas no período? 

d) Qual é o valor da compra mínima neste atacadista de hortifrutigranjeiras? 

e) Quantas caixas de frutas foram vendidas no período apresentado no gráfico? 

 

Fontes:  

https://www.estudamos.com.br/graficos/analise_de_dados_on_line_2.php  

acessado em 23/06/2020 às 17:20. 

 

 

https://www.estudamos.com.br/problemas-matematicos/problemas-adicao-subtracao-81.php 

acessado em 19/06/220 às 22:00 

3° DIA 

 

Hoje é dia de Ciências 

 

 

  

NÃO COPIAR 

CIÊNCIAS 

A água e o ser humano - A importância da chuva 

 

https://www.estudamos.com.br/graficos/analise_de_dados_on_line_2.php
https://www.estudamos.com.br/problemas-matematicos/problemas-adicao-subtracao-81.php


Vamos dar continuidade às nossas aulas de Ciências, falando agora sobre outras formas de 

captação da água da chuva e sua sobre a importância para a preservação do meio ambiente. 

 Economizar água é um hábito muito importante, já que ajuda a prevenir a cada vez mais as 

frequentes crises hídricas e ainda poupa os recursos naturais. Ao usar uma cisterna para coletar 

a água da chuva, é possível limpar o quintal, regar plantas ou dar descarga sem precisar utilizar o 

preciso o recurso da água potável. Indiretamente, por meio da cisterna, você alivia a pressão sobre 

os mananciais, e ajuda a diminuir a demanda dos recursos necessários para o tratamento da água. 

• Cisternas 

 Uma cisterna é um depósito ou reservatório que serve para captar, armazenar e conservar 

a água, podendo ser da água potável, água da chuva ou água de reuso. Existem diversos tipos de 

cisternas. O modelo de cisterna de alvenaria precisa ser enterrado no solo e exige obras de 

engenharia. Há também opções de cisterna compacta, usada por casas e edifícios com menos 

espaço ou que não tem interesse em fazer reformas. Seja qual for à área disponível, a cisterna é 

um utensílio que possibilita uma economia de água de até 50% no valor da conta, já que viabiliza 

o aproveitamento tanto da água da chuva quanto da água cinza, que é um tipo de água de 

reuso proveniente de banhos, máquinas de lavar roupa e lavatórios de banheiro. 

 

• Cisterna de alvenaria 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-25-at-12.50.54-1024x682.jpeg 

• Cisterna compacta 

https://www.ecycle.com.br/3301-captacao-de-agua-da-chuva-aproveitamento-sistema-cisternas-como-captar-armazenar-coletar-para-aproveitar-vantagens-coletor-modelos-cisterna-ecologica-aproveitando-coleta-pluvial-armazenamento-caseiro-residencial-como-onde-encontrar-comprar
https://www.ecycle.com.br/3301-captacao-de-agua-da-chuva-aproveitamento-sistema-cisternas-como-captar-armazenar-coletar-para-aproveitar-vantagens-coletor-modelos-cisterna-ecologica-aproveitando-coleta-pluvial-armazenamento-caseiro-residencial-como-onde-encontrar-comprar
https://www.ecycle.com.br/6108-agua-de-reuso-agua-cinza
https://www.ecycle.com.br/4203-tipos-de-cisternas-modelos-de-plastico-cisterna-ecologica
https://www.ecycle.com.br/4203-tipos-de-cisternas-modelos-de-plastico-cisterna-ecologica
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-25-at-12.50.54-1024x682.jpeg


 
https://www.casadacisterna.com.br/uploads/img/catalogo_produtos/143/8d18531486b1dacd89895cb6ce6d

a6fa.jpg 

 

Existem opções de kit de reuso de água que permitem o aproveitamento da água mesmo em 

espaços pequenos. É o caso dos modelos de mini cisterna que são comercializadas. Usar 

uma mini cisterna é um jeito muito eficaz e de fácil instalação para casas, apartamentos e 

condomínios. Elas garantem a segurança e o conforto de uma cisterna maior, sem ocupar muito 

espaço, além de não exigirem reformas. Seu bolso e o meio ambiente agradecem. 

• Cisternas residenciais com captação da água da chuva 

 

 
https://cdn.ecycle.com.br/images/eDicas/agua/mini-cisterna/funcionamento-mini-cisterna.png 

 

https://www.casadacisterna.com.br/uploads/img/catalogo_produtos/143/8d18531486b1dacd89895cb6ce6da6fa.jpg
https://www.casadacisterna.com.br/uploads/img/catalogo_produtos/143/8d18531486b1dacd89895cb6ce6da6fa.jpg
https://www.ecycle.com.br/3589-como-aproveitar-agua-da-maquina-de-lavar
https://www.ecycle.com.br/4543-cisterna-modular
https://www.ecycle.com.br/4543-cisterna-modular
https://www.ecycle.com.br/6293-minicisterna-mini-cisterna
https://cdn.ecycle.com.br/images/eDicas/agua/mini-cisterna/funcionamento-mini-cisterna.png


 

https://cdn4.ecycle.com.br/cache/images/eDicas/agua/mini-cisterna/50-650-mini-cisterna-captaco-de-agua-da-chuva.jpg 

 

 

 

• Cisterna de água de reuso do tanque e da maquina de lavar 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTqs3tvR0x1YubqMzP_llPxZfBfW-

_JdYBytPXQVTt75Cfud_zj&usqp=CAU 

 

https://cdn4.ecycle.com.br/cache/images/eDicas/agua/mini-cisterna/50-650-mini-cisterna-captaco-de-agua-da-chuva.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTqs3tvR0x1YubqMzP_llPxZfBfW-_JdYBytPXQVTt75Cfud_zj&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTqs3tvR0x1YubqMzP_llPxZfBfW-_JdYBytPXQVTt75Cfud_zj&usqp=CAU


Importante 

 A captação da água da chuva, no entanto, precisa ser feita de forma segura. Os locais de 

armazenamento devem ser vedados para evitar a contaminação e a proliferação do mosquito da 

dengue e de outros insetos. Para isso, existe a cisterna. Tanto os modelos de alvenaria quando 

os de fibra ou plástico garantem conforto e praticidade na hora de economizar. Por demandar obras, 

o custo da cisterna de alvenaria acaba sendo maior. Quem não quer se preocupar com uma 

reforma pode reaproveitar as águas pluviais e de uso doméstico por meio de cisternas de 

plástico. 

 

• Água da chuva é potável? 

 A água da chuva não é considerada potável por conta da existência de substâncias 

contaminantes na atmosfera. Essas substâncias tóxicas estão presentes principalmente nos 

centros urbanos e nas cidades industriais e contaminam a água que cai com a chuva. 

 Na queima de combustíveis, são liberados gases cancerígenos como o benzeno e outros 

poluentes. Entretanto, mesmo em cidades afastadas dos centros urbanos e de cidades industriais, 

o ar pode estar contaminado. Isso porque os poluentes podem se deslocar por longas distâncias. 

Além disso, a água da chuva formada no campo pode ter excesso de cálcio e potássio. Já as 

nuvens do litoral têm sódio (Sal) em excesso. Essas substâncias podem causar hipertensão e 

problemas de coração, entre outros. Ou seja, em seu estado original, a água de chuva não é 

recomendada para consumo. Até mesmo a água da chuva armazenada em cisternas não é 

potável, precisa ser tratada antes. 

• Entenda como podemos tratar a água da chuva para beber: 

 
 A água que será armazenada deve ser fervida para eliminar eventuais bactérias e larvas. 

Para aumentar a eficácia da proteção contra organismos vivos você pode adicionar 16 de gotas de 

cloro sem cheiro a cada 20 litros de água. O cloro é muito eficaz para eliminar micro-

organismos patógenos e tem salvado a humanidade de doenças infecciosas há muitos anos. 

• Preservando o Meio Ambiente 

Poupar água é uma atividade ambientalmente amigável e reduz gastos. Ao reutilizar a água da 

chuva você ajuda a preservar o ciclo natural da água. Alimenta os lençóis freáticos ao irrigar jardins 

e minimiza o escoamento do alto volume de água nas redes coletoras durante as chuvas fortes. 

Texto adaptado, Fonte de pesquisa https://www.ecycle.com.br/4200-cisterna.html-Acesso em 20/06/2020. 

 

Agora registre esta atividade em seu caderno e responda. 

1. Observando a primeira figura, de onde vem à água coletada na cisterna? Explique como 

acontece. 

R: 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/63-meio-ambiente/2213-o-que-e-benzeno-liquido-incolor-inalacao-exposicao-ambiente-de-trabalho-industria-petroquimica-ppm-agua-produtos-alimenticios-cancerigeno-efeitos-cefaleia-consusao-tremor-como-evitar-exposicao.html
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/sera_que_o_cloro_e_a_melhor_opcao_para_purificar_agua_potavel_.html
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/sera_que_o_cloro_e_a_melhor_opcao_para_purificar_agua_potavel_.html
https://www.ecycle.com.br/6346-ciclo-da-agua
https://www.ecycle.com.br/4200-cisterna.html


 

2. Ainda na figura 1, porque você acha que as pessoas coletam água das chuvas em cisternas? 

R: 

 

3. O que uma pessoa que utiliza a água de cisternas para ingerir ou preparar alimentos deve 

fazer antes de realizar essas atividades? 

R: 

 

4. A água proveniente das chuvas, coletadas em cisternas, pode ser utilizada em atividades 

como regar as plantas e lavar o quintal? 

R: 

 

5. Você já regou alguma planta? Se já, de onde veio à água que você utilizou? 

R: 

 

6. A água coletada da chuva pode ser utilizada diretamente para beber? 

R: 

 

7. Por que precisamos beber água? 

R: 

 

Observe a tirinha a seguir 

 

8.  Por que o personagem diz que a solução para a falta de água caiu do céu? 

R: 

 

9. Captar e armazenar a água da chuva contribui para a economia de água. 

Assinale para quais fins podemos utilizar a água da chuva. 

 

(   ) Lavar ambientes externos, como calçadas e pisos. 

(   ) Lavar carros e máquinas. 

(   ) Irrigar jardins e hortas. 

(   ) Dar descarga em vasos sanitários. 

 

Atividade (Fonte: Novo Pitanguá: Ciências/professor/Karina Pessôa, Leonel Favalli. 1. ed. São Paulo: 

Moderna 2017. Pag.62,64). 

 

 



4° DIA 

Hoje é dia de História e Geografia (Interdisciplinar) 

Caros alunos, 

 

Estamos estudando sobre a questão da religião na Antiguidade. Essa semana iremos fazer a 

leitura e interpretação de um texto sobre “tolerância” para refletir e realizar as atividades. 

Bons estudos! 

 

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

 

O RESPEITO ÀS RELIGIÕES E A “TOLERÂNCIA” RELIGIOSA. 

No Brasil, assim como em diversos países, a sociedade é constituída por povos com 

diferentes vertentes religiosas. Algumas dessas religiões têm crenças, regras de conduta e até ritos 

em comum, e outras têm credos e costumes totalmente diferentes. Desde a Antiguidade, povos 

com diferentes religiões conviveram e mantiveram relações. Os egípcios e os povos da 

Mesopotâmia tinham crenças religiosas diferentes, assim como os persas e os indianos. 

Porém, apesar de muitas religiões terem como fundamento o respeito, a relação entre os 

grupos religiosos nem sempre é pacífica. Alguns grupos religiosos acreditam que a sua crença é a 

única verdadeira e não aceitam ou não respeitam a fé, os cultos, as cerimônias e as liturgias de 

outras religiões. Esse comportamento é chamado de intolerância religiosa. Um exemplo são os 

conflitos entre muçulmanos e judeus na Palestina. 

 

Encontro de líderes de diferentes religiões em prol da paz. Daca, Bangladesh, 2017. Disponível em < 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2017-12/viagem-bangladesh0.html>. Acesso em 23 de junho de 2020. 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2017-12/viagem-bangladesh0.html


Em seu 26º artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), em 1948, coloca “a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas 

as nações e grupos raciais ou religiosos” como um caminho para a manutenção da paz entre as 

nações. No Brasil, a Constituição de 1988 também assegura a liberdade de crença religiosa e a 

proteção aos cultos e liturgias, isto é, defende a coexistência (sentido de existir, habitar ou viver 

em um mesmo lugar) pacífica e o respeito às diferentes matrizes religiosas. 

Essas ações visam criar medidas que busquem a tolerância religiosa entre os povos. Mas o 

que é tolerar? Se olharmos em um dicionário, o verbo “tolerar” está relacionado à ideia de “suportar 

algo” que não nos agrade. Isto é, o termo já pressupõe a “não aceitação” do outro. No entanto, 

convencionou-se utilizar a expressão tolerância religiosa com o significado de aceitar o outro e 

respeitar as diferenças de credo. 

(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.84 e 85). 

 

Após a leitura do texto, copie as questões para fazer as atividades em seu caderno. 

1- O que é intolerância religiosa? 

2- De acordo com o texto, o que significa tolerância religiosa? 

3- Você estudou bastante sobre história em quadrinhos, com as atividades de Língua 

Portuguesa e iremos aproveitar esse estudo aqui também. Crie uma história em quadrinhos 

sobre as atitudes que podemos tomar na escola ou em outros lugares que frequentamos e 

que possam contribuir para o respeito e a aceitação das diferentes religiões. 

 

5° DIA 

Hoje é dia de Arte e Educação Física 

A ARTE DE BANKSY (NÃO É PARA COPIAR) 

Hoje vamos trabalhar com o conceito de graffiti, Arte Urbana, do artista inglês Banksy. Não 

podemos esquecer que, a arte é um tipo de comunicação que acompanha a humanidade desde os 

primórdios. Atualmente, há onze tipos de arte: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, 

cinema, fotografia, história em quadrinhos (HQ), jogos eletrônicos e arte digital. 

 

Nascido em Bristol, Inglaterra, no dia 28 de julho de 1973. Seu nome de batismo não é 

confirmado e não se deixa fotografar. Filho de um técnico de fotocopiadora, começou como 

açougueiro, mas se envolveu com graffiti durante o grande boom de aerossol em Bristol no fim da 

década de 1980. 

Observadores notaram que seu estilo é muito similar a Blek le Rat, que começou a trabalhar 

com estêncis em 1981 em Paris, e à campanha de graffiti feita pela banda anarco-punk Crass no 

sistema de metrô de Londres no fim da década de 70. 



Conhecido pelo seu desprezo pelo governo que rotula graffiti como vandalismo, Banksy expõe 

sua arte em locais públicos como paredes e ruas, e chega a usar objetos para expô-la. 

Banksy não vende seus trabalhos diretamente, mas sabe-se que leiloeiros de arte tentaram 

vender alguns de seus graffitis nos locais em que foram feitos e deixaram o problema de como 

remover o desenho nas mãos dos compradores 

Suas obras estão em Bristol, Londres, Los Angeles, Nova Iorque, Paris e em várias outras 

cidades 

Nos anos 90, chama atenção pelo uso da técnica do estêncil em seus grafitis, em que se 

aplica o desenho através de um corte no papel por onde passará a tinta, o que lhe garante rapidez 

no seu trabalho. 

O mistério sobre sua identidade é mantido com a ajuda de um grupo de colaboradores que 

chegam a montar tapumes ao redor para ele pintar escondido. Em suas obras o artista além de 

pintar figuras irônicas e frases de efeito em pares e prédios, deixa mensagens carregadas de 

conteúdo social e político. Antes mesmo da fama, em 2003, Banksy estampou a capa do sétimo 

álbum de estúdio da banda Blur. 

Banksy já deixou mensagens de protesto em jaulas de zoológico, como: “Quero sair”. Chato, 

chato, chato”. 

Pintou notas de 10 libras substituindo a rainha Elizabeth pela princesa Diana, que foram 

vendidas por 200 libras. Acrescentou obras penetras em museus. 

Em 2005, sua pintura do homem da caverna caçando um carrinho de supermercado acabou 

indo para o acervo permanente do Museu Britânico. 

Em 2005, Banksy pintou imagens de um mundo perfeito no lado palestino do muro que separa 

o território de Israel. 

Sua porta-voz disse que “As forças de segurança israelenses chegaram a atirar para o alto, e 

houve um bocado de armas apontadas para ele”. 

Em 2006, Banksy entrou como turista na Disneylândia, na Califórnia, levando uma mochila 

com um boneco inflável vestido com uniforme dos detentos da prisão de Guantánamo. Burlando a 

segurança, inflou o boneco e posicionou perto de uma montanha-russa. 

Em 2009, a exposição “Banksy vs Bristol Museum”, atraiu cerca de 300 mil pessoas em 12 

semanas, onde suas obras interagiam com o acervo permanente. 

Em 2010, um documentário sobre a arte urbana, “Exit Through the Gift Shop”, dirigido por 

Banksy teve sua estreia mundial no Festival de Filmes de Sundance, sendo lançado no Reino Unido 

no dia 5 de março de 2010. Em 2011 foi um dos indicados ao Oscar de Melhor Documentário. 

Em 2013, Banksy esteve em Nova Iorque e espalhou seu trabalho pelas paredes da 

cidade. Resolveu protestar contra a construção do novo World Trade Center, e resolveu tirar um 

sarro com o jornal The New York Times, que se recusou a publicar um texto com sua opinião sobre 

o assunto. Em uma parede escreveu: “Esse local contém mensagens bloqueadas”. 

O polêmico e misterioso artista lançou novas obras de protesto no campo de refugiados na 

França, conhecido como “A Selva”. 

Em uma delas, retrata Steve Jobs com um Macintosh antigo em uma das mãos e uma sacola 

preta na outra. A ideia é lembrar que Steve foi filho de um imigrante sírio. 

Em outra obra, o artista faz uma interpretação própria de Le Radeau de la Méduse, em uma 

cena de naufrágio, mas acrescentando ao fundo um iate de luxo. Escreveu ainda em seu site: “Não 

estamos todos no mesmo barco”. 

Mural Apagado 

Um grande mural do “artista guerrilheiro” Banksy foi coberto de tinta por funcionários 

contratados pela prefeitura da cidade britânica de Bristol para lidar com pichação. O trabalho 

artístico, com pouco mais de 7 metros de comprimento e que ficava em um muro ao lado de oficinas 

na cidade, foi coberto com uma grossa camada de tinta preta. O conselho municipal de Bristol disse 

que quer que o erro seja investigado e determinou a preservação de todas as obras de Banksy na 

cidade. 



Em consequência deste engano, alguém pichou as palavras “wot no Banksy?” (“o quê, sem 

Banksy?”) por cima da tinta preta. O mural, um dos primeiros trabalhos de Banksy, apresentava 

uma coleção de formas azuis, com o traço que é sua marca registrada. “Estamos cientes de que 

ele é bastante valioso e temos instruções específicas para que nenhum mural de Banksy seja 

removido”, afirmou. Suas obras são carregadas de conteúdo social expondo claramente uma total 

aversão aos conceitos de autoridade e poder. 

Em telas e murais faz suas críticas, normalmente sociais, mas também comportamentais e 

políticas, de forma agressiva e sarcástica, provocando em seus observadores, quase sempre, uma 

sensação de concordância e de identidade. Apesar de não fazer caricaturas ou obras humorísticas, 

não raro, a primeira reação de um observador frente a uma de suas obras será o riso. Espontâneo, 

involuntário e sincero, assim  

Curiosidade 

Performático, Banksy já entrou anonimamente em museus como o Louvre, a Tate, o 

Metropolitan e inseriu obras ou elementos em obras existentes. Uma das suas ações mais 

conhecidas foi um plano coordenado para infiltrar quatro dos mais importantes museus de Nova 

York no mesmo dia. E conseguiu. Primeiro levou o seu próprio quadro de uma lata de sopa para 

dentro do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, pendurando-o numa parede. 

O quadro permaneceu ali três dias, sem ser notado. Banksy colocou lá uma tela a óleo 

mostrando um almirante da era colonial, ao qual ele acrescentou uma lata de spray e frases 

antiguerra como pano de fundo. Os outros dois “alvos” foram o Metropolitan Museum of Art e o 

Museu Americano de História Natural. Neste último, Banksy colocou um besouro com umas asas 

de caça-bombardeiro e mísseis presos ao corpo. 

    

 Atividade: observe as imagens e responda às questões. 

1. Como será que o artista Banksy criou estas obras? 

2. Qual suporte está usando? Por quê? 

3. Ele usou pinceis ou canetas para fazer as obras? Qual material usou para pintar? 

4. Se você fosse um artista urbano, como Banksy, o que você criaria? Por quê? 

FONTE: https://www.todamateria.com.br/grafite-arte-urbana/; 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banksy; Livro Novo Pitanguá PNLD Arte 5º Ano – Editora Moderna. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/grafite-arte-urbana/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banksy


EDUCAÇÃO FÍSICA 

Na atividade 10 relembramos o jogo Mancala Awelé e suas regras. Na atividade de hoje pegue seu 

tabuleiro feito com caixa de ovos e suas sementes, vamos resolver algumas situações para treinar, 

jogar e ensinar a família toda. Lembrando que você também pode escolher um local com terra ou 

areia e cavar pequenas cavidades, 6 de cada lado e pronto, está feito seu tabuleiro em contato com 

a natureza. 

 

 

Colheitas com aumento de ganho 

No Mancala, colher significa fazer uma jogada com o objetivo de acumular grãos. O que também é 

chamado de “ganho”. A melhor colheita é aquela em que se capturam sementes do oponente, 

porém não entregando suas próprias sementes. 



 

Colheita com reserva Krou 

Como estudado anteriormente, chamamos de reserva Krou, a acumulação de sementes em uma 

casa ou cavidade, no qual a semeadura de grãos ocorre dando uma segunda volta no tabuleiro. 

Uma reserva Krou bem sucedida é aquela que permite a colheita de sementes no campo do 

oponente, que varia entre 2 e 15 sementes. 

 

 



 

 

Conhecer a história do continente africano é o primeiro passo para conhecer e entender a nossa 

própria história. Aceita um passeio? Não, não... fique tranquilo. Nessa quarentena não sairemos de 

casa! Além do que, os museus também não estão recebendo público! Nosso passeio será virtual! 

Convidamos todas e todos para conhecer o Museu Afro Brasil.  

 

No link abaixo você pode fazer um tour pelo 1º andar do Museu!  

https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasil-1º-andar/xwH0wH46ubvKfg 

 

O Museu Afro Brasil é uma instituição pública, localizada dentro do Parque Ibirapuera. Ele conserva, 

em 11 mil m2, um acervo de mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, 

documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre os séculos 

XVIII e os dias de hoje. Você pode aproveitar quando terminar a quarentena e visitá-lo 

pessoalmente com sua família aproveite, aos sábados a entrada é gratuita. 

 

E para você se relembrar algumas coisas do jogo se divertindo, faça o caça palavras abaixo.  



 

Fontes: Caderno Vou aprender a jogar Mancala Awelé (SME/SP-2017) 
 Propostas de atividades para professores e estudantes no período da quarentena (SME/SP-2020) 

 

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 

Gabarito de Português  

Interpretação da crônica 

1) Sobre a hiperatividade do Otávio. 

2) Hiperativo significa dificuldade de concentração. 

3) O título está relacionado ao fato da criança está descobrindo o mundo através dos livros. 

4) O pai foi pedir para a professora desencorajar o filho a ler. 

5) O apelido dele era Buscapé. 

6) Espera-se que a criança escreva que a surpresa foi descobrir que o pai queria que a 

professora desencorajasse o Otávio em ler. 



7) Resposta pessoal. 

 

Questão número 5: 

a) por quê 

b) porque 

c) porquê 

d) Por que  

e) Porque 

 

Questão número 6: 

Por que  

Porque 

Respostas de Matemática 

Grandezas e medidas 

           1- 

Quantos metros de comprimento tem o contorno desse quadro? 

60cm+40 cm+60cm+40cm=200cm 

O contorno do quadro tem 2 metros de comprimento. 

 

           2- 

a) Perímetro= 4cm 

 

b)  Perímetro= 6cm 

 

c) Perímetro=  cm 

 

3- Exemplo de resposta: 

 
Fonte: Buriti Mais Matemática- 5° ano – página 179 

Editora Moderna 

 

Espaço e forma 

 

Pirâmide Prima Triangular 
Faces:5 

Cubo 
Faces:6 



Faces: 4 

Arestas:7 

Vértices:5 

Arestas:9 
Vértices:6 

 

Arestas:12 
Vértices:8 

Prisma 
Pentagonal 

Faces:5 
Arestas:9 
Vértices: 6 

Paralelepípedo 
Faces:6 

Arestas:12 
Vértices:8 

 

 

Respostas de Ciências 

1- 

      a) A superfície do Planeta é formada por terra e água, e a maior parte do Planeta é formada           

por água. 

b) Ela é importante para a sobrevivência de todo o meio ambiente, ela é usada para muitas 

coisas, saciar a nossa sede, transporte fluvial, higiene do lar, higiene do corpo, mover motores 

que geram energia elétrica, lazer, para a sobrevivência da natureza, dos animais etc. 

c) Incolor sem cor, inodora sem cheiro, insípida sem gosto. 

d) A fórmula da água é H2O. 

e) Resposta pessoal. 

f) A água é retirada de rios e represas. 

     g) Os processos pelos quais a água passa nas estações de tratamento são: floculação,    

decantação, filtração e cloração. 

h) Não. Por que ela vem com microrganismos causadores de doenças, agentes químicos, 

metais que podem causar danos à saúde. 

i) Líquido, solido e gasoso.  

      j) Ciclo hidrológico é o processo de mudança do estado físico da água na natureza, na   

evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. 

Respostas de História e Geografia (Interdisciplinar) 

 

1- Judaísmo, Cristianismo e Islamismo 

2- Politeístas são as religiões em que partem da crença em vários deuses e monoteístas são 

religiões que partem da crença de um único Deus. 

3- D 

A 

B 

C 

4- a-Hinduísmo 

b-Siddartha Gautama 

c-Vedas 

d-Iorubá  


