EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim 05/10 a 23/10/2020 – 5º ano

ATIVIDADES DOMICILIARES-PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS

O inverno e o outono ficaram para trás e estamos na estação mais florida e perfumada
do ano, a Primavera!
Essa estação nos traz alegria e permite renovarmos em nossos corações a esperança em
dias melhores, com bons sentimentos, afeto e paz entre todos nós.
Com esse desejo nós convidamos cada um de vocês a se dedicarem aos estudos, as
brincadeiras e jogos que faremos nesse período e, principalmente, ao convívio entre os seus
familiares.
Lembrem-se que vocês são preciosos para seus familiares e também para nós!
Beijos e mais beijos...

Continuaremos a solicitar que façam a leitura das atividades, que pensem bastante nas
respostas e que procurem respondê-las no caderno com todo o capricho.

SEGUNDA-FEIRA (05/10)
LEITURA DIÁRIA: A origem das estaçôes do ano
https://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/mitologia-grega-origem-das-estacoes-doano/

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto da leitura diária e em seguida responda as questões no seu caderno.
1)
Que tipo de texto é esse? (escreva a resposta correta em seu caderno)
( ) receita
( ) música
( ) poesia
( ) mito
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Quem era Perséfone?
Quem era Zeus e Deméter?
O que aconteceu com Perséfone?
O que Deméter deixou de fazer? Por quê?
Qual foi a saída encontrada por Zeus?

MATEMÁTICA
Atividades:
1. Escreva em seu caderno três maneiras diferentes de pagar com moedas e cédulas o
preço exato de cada um dos produtos.
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a. Uma dúzia de rosas

R$23,50

b. Duas dúzias de margaridas

R$ 35,80

c. 06 girassóis
R$ 19,50

d. 08 lírios
R$ 42,00
2) Por que os
produtos foram
vírgula?

preços
escritos

dos
com

TERÇA- FEIRA (06/10)
LEITURA DIÁRIA: Essa semana abordaremos curiosidades sobre o Dia das crianças!
Existe um Dia Universal das Crianças?
Sim. A ONU estabeleceu o dia 20 de novembro como Dia Universal das Crianças. Essa
data foi escolhida por conta de um marco histórico, afinal, justamente em 20 de novembro de
1959 foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança. Nada mais oportuno do que
transformar essa data em um dia para celebrar, até porque o maior presente que uma criança
pode receber é o respeito. A declaração veio para garantir esse presente!
Curiosidades sobre o Dia das Crianças
INGLÊS
A professora de inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua
inglesa
Children's Day - página 75 Children's Day - página 75
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HISTÓRIA
Criação da lei que oficializou 12 de outubro como dia das crianças.
O dia das crianças é uma data comemorada em diferentes países, mas cada país escolhe
uma determinada data e celebração.
Em 1924, o deputado federal Galdino do Valle Filho lançou a ideia do Dia das
Crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi oficializado pelo
presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924.
Em 1940, Getúlio Vargas instituiu um novo decreto, que "fixava as bases da
organização da proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o País", e que
criava uma nova data de comemoração, conforme o Artigo 17 do Capítulo VI: "Será
comemorado em todo o país, a 25 de março de cada ano, o Dia da Criança, tendo como
objetivo principal dessa comemoração conscientizar da proteção à maternidade, à infância e
à adolescência.
Mas, por alguma razão, a data de 25 de março ficou apenas "no papel". Somente em
1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma promoção conjunta com a Johnson &
Johnson para lançar a "Semana do Bebê Robusto" e aumentar suas vendas, é que a data de 12
de outubro passou a integrar o calendário das festas comerciais. Logo depois, outras
empresas decidiram criar a Semana da Criança, para aumentar as vendas. No ano seguinte,
os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia para a promoção, e fizeram
ressurgir o antigo decreto de 1924. A estratégia deu certo, pois desde então o dia das crianças
é comemorado com muitos presentes.
Fonte: Wikipedia

Agora responda em seu caderno:
1) Em que ano e data foi oficializado o dia das crianças? E qual o nome do deputado?
2) Somente em 1960, quando uma empresa lançou uma promoção, a data de 12 de
Outubro começou a ser comemorada. Porque você acha que isso aconteceu? A comemoração
dessa data é de fato a preocupação com a proteção à criança ou está relacionado à
comercialização de brinquedos? Justifique sua resposta.
MATEMÁTICA
Hoje iremos fazer as atividades do livro do EMAI, páginas 44 e 45. Nessas páginas,
iremos trabalhar com divisão. Se ficar com alguma dúvida, pergunte à professora.

QUARTA-FEIRA (07/10)
LEITURA DIÁRIA: Leia o poema: Leilão de jardim ( Cecília Meireles)
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Leilão de jardim
Cecília Meireles
Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores,
lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis nos ninhos?
Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,
uma estátua da Primavera.
Quem me compra este formigueiro?
E este sapo, que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?
E o grilinho dentro do chão?
(Este é o meu leilão.)
ARTE
Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de arte. Clique aqui: Arte
GEOGRAFIA
Brincadeiras regionais
Qual sua brincadeira favorita? Você conhece as brincadeiras que seus pais ou avós
faziam quando eram pequenos?
Toda brincadeira sofre influência da região onde moramos, como sabemos o nosso país
possui uma diversidade cultural muito rica, pois temos a interferência de diversos povos:
indígenas, africanos e europeus, entre outros.
Agora vamos conhecer um pouco das brincadeiras de cada região do nosso país:
REGIÃO NORTE
Macaca ou amarelinha, buraco, gato e rato

FONTE DA IMAGEM: BING
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REGIÃO NORDESTE
Gulu ou bobinho, sete pecados e trem maluco.
Leiam sobre essas brincadeiras aqui:
https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/entretenimento-e-diversao/brincadeiras-eatividades/15-brincadeiras-populares-de-regioes/
Assistam esse vídeo da brincadeira Trem Maluco:
https://www.youtube.com/watch?v=D4WacDN8tL0

Responda em seu caderno:
1 - Você já conhecia essas brincadeiras?
2- Quais povos influenciaram nas brincadeiras do nosso país?
LÍNGUA PORTUGUESA
Retome o poema da leitura diária de hoje para responder a essas questões no caderno:
1) Nesse poema há quantos versos e quantas estrofes?
2) Escreva em seu caderno todos os pares de palavras que rimam.
3) Você acredita que possa existir um jardim assim? Por quê?
4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

No caderno, separe as palavras abaixo.
Flores:
Borboletas:
Passarinhos:
Sol:
Ninhos:
Cigarra:
Grilinho:

QUINTA- FEIRA (08/10)
LEITURA DIÁRIA : assistam o clipe da música Vai e Vem das Estações (Palavra
cantada)
https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc
EDUCAÇÃO FÍSICA
Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique
aqui: Educação física
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CIÊNCIAS

FONTE DA IMAGEM: BING

Retome a letra da música da leitura de hoje e responda as questões no caderno:
1. Quais as estações do ano que aparecem na música?
2. Faça um desenho bem bonito representando cada estação do ano.
MATEMÁTICA
1. Resolva as situações problema a seguir utilizando a estratégia que achar a mais
adequada. Não se esqueça de anotar a resposta no caderno:
Observe a tabela de preços de uma lanchonete:

A) Lucas tem duas notas, uma de 5 reais e outra de 2 reais. Qual a combinação de
lanche e bebida que ele poderá comprar?
B) Carolina comprou um queijo quente e um suco e pagou com uma cédula de R$ 5,00,
4 moedas de R$ 1,00 e 5 moedas de 25 centavos. Ela precisou receber troco?

SEXTA - FEIRA (09/10)
LEITURA DIÁRIA :
O Dia das Crianças é comemorado da mesma maneira em todos os lugares?
Não mesmo. Essa data tão festiva é celebrada em vários países, porém, em cada local, a
comemoração é feita em uma data específica e de uma maneira distinta. Só para ter ideia,
enquanto no Brasil o Dia das Crianças é 12 de outubro, na China, o dia eleito é 05 de maio,
na Turquia é 23 de abril, na Índia é 15 de novembro e na Nova Zelândia a data é
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comemorada no último domingo de outubro. As maneiras de comemorar variam de acordo
com a cultura local.
Desde quando o Dia das Crianças é comemorado no Brasil?
Em nosso país, o dia 12 de outubro começou a ser celebrado como Dia das Crianças a
partir da década de 1920. Na época, Galdino Valle, deputado federal, levou à câmara o
projeto de criar um dia para homenagear as crianças. O projeto foi aprovado imediatamente e
a data oficializada em novembro de 1924.
Curiosidades sobre o Dia das Crianças
LÍNGUA PORTUGUESA
1) Lembram-se do poema “Leilão de Jardim” que vimos no início da semana? Utilize
toda sua imaginação, crie outras rimas e produza outro poema! Faça tudo em seu caderno!
Leilão de________
Quem me compra_____________________?
Borboletas ___________________________,
lavadeiras e ____________________________,
ovos __________________________ nos ninhos?
Quem me compra _____________________________?
Quem me compra _____________________________?
Um lagarto __________________________________,
uma _______________________________________?
Quem me compra _____________________________?
E este sapo,__________________________________?
E a cigarra___________________________________?
E o _______________________________________?
(Este é o meu leilão.)
Autor:__________________________________________
MATEMÁTICA
Hoje vamos jogar. Abra seu livro EMAI na página 99. Iremos confeccionar um jogo de
dominó. Depois você irá jogar com sua família. Não esqueça de mandar uma foto para sua
professora.
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QUARTA-FEIRA (14/10)
LEITURA DIÁRIA:
Nova Zelândia – a época é o último domingo do mês de outubro. Trata-se de um
feriado, no qual as pessoas se reúnem em família, crianças brincam para valer e pais
interagem com seus pequenos. Além disso, é escolhido um animal para ser homenageado na
ocasião.
Curiosidades sobre o Dia das Crianças
ARTE
Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de arte. Clique aqui: Arte
LÍNGUA PORTUGUESA
Hoje iremos jogar o Quiz, que é um jogo ao qual você só poderá escolher uma
alternativa!
Escreva a alternativa correta em seu caderno. As respostas serão dadas por sua
professora no próximo encontro que você tiver com ela, ok?
Quiz da Língua Portuguesa
1 - Borracho é o mesmo que...
a) borracha
b) apagador
c) batom
d) esponja
e) bêbado
2 - Gíria é...
a) fêmea do sapo
b) tipo de pássaro
c) espécie de flor
d) brinquedo giratório
e) língua especial de um grupo social ou etário
3 - Qual das palavras abaixo é polissílaba?
a) avenida
b) médico
c) martelo
d) sol
4 - Fazer rapel significa:
a) fazer a barba
b) ser premiado numa raspadinha
8
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c) descer um rio remando, usando um bote
d) descer uma vertente ou paredão na vertical com a ajuda de uma corda
e) tomar banho de cachoeira
5 - O profissional que corta cabelos é o...
a) cabeleireiro
b) cabelereiro
c) cabeleiro
d) cabeleilero
e) cabeilerero
6 - Perene é o mesmo que...
a) eterno, perpétuo
b) calmo, tranquilo
c) duro, difícil
d) fácil, descomplicado
e) grandioso, gigante
7 - A palavra índole diz respeito...
a) ao índice de um livro
b) ao início de um parágrafo
c) ao cruzamento de espécies diferentes
d) à altura de uma pessoa
e) ao caráter de uma pessoa
https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/quiz/
Passeio virtual:
Nessa semana, separamos atividades bem legais para comemorar essa data tão
importante. Hoje, que tal fazermos um passeio? Assista aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=aCiZbPRDqJY&t=89s

QUINTA- FEIRA (15/10)
LEITURA DIÁRIA: Contação de história - O Pedro e o Lobo
https://www.youtube.com/watch?v=99bUZSLLtyM
EDUCAÇÃO FÍSICA
Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique
aqui: Educação física
MATEMÁTICA
Iremos fazer as atividades do livro do EMAI páginas 58 E 59. Nessas páginas, iremos
trabalhar com divisão. Se ficar com alguma dúvida, pergunte à professor.
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JOGOS
Hoje iremos jogar! Chame toda a família para participar desse momento tão gostoso.
Jogue ou confecione quantos quanto desejar:
Jogo da forca
➢ Nesse jogo da Forca você terá que descobrir o nome de um objeto usado por
mergulhadores. Dica: 10 letras. Reproduza esse esquema em seu caderno:

___

___

___ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____

OBS: Sua professora dará a resposta no próximo encontro!
Stop
Já no jogo do Stop, vocês terão que seguir as seguintes dicas:
1ª: Cada jogador deverá ter uma cópia do jogo (podem escrever à mão mesmo);
2ª: Tire par ou ímpar para ver quem inicia o jogo;
3ª : Após terem tirado par ou ímpar, vocês deverão sortear uma letra para iniciar o jogo.
Esse sorteio pode ser feito usando os dedos da mão.
4ª: Quem termina de preencher a fileira primeiro, grita Stop para que o jogo pare.
5ª: Vence o jogo quem fizer o maior número de pontos.
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Jogo dos palitos
Que tal resgatar essa brincadeira e construir seu próprio jogo?
PARA CONSTRUIR ESSE JOGO, VOCÊ VAI PRECISAR DE:
– 25 palitos de churrasco (eles devem ter lados pontiagudos para o jogo funcionar
melhor);
– Tinta guache nas cores amarela, azul, verde, vermelha e preta;
– Saquinho (para armazenar o jogo);
– Giz de cera e canetinha (para decorar o saquinho);
* Pinte os palitos de churrasco com tinta guache nas seguintes quantidades:
1 preta – vale 50 pontos
6 vermelhas – vale 30 pontos
6 amarelas – 10 pontos
6 azuis – 15 pontos
6 verdes – 20 pontos
* Uma dica para pintar rapidamente é colocar todos numa superfície plana forrada por
plástico e passar a tinta com rolinho. Depois coloque os palitos para secam espetados numa
placa de isopor ou papelão.
* Decore o saquinho, criando desenhos com giz de cera e canetinha.
Depois, coloque os palitos e a regra dentro do saquinho e amarre com a fita, dando um
laço.
Brinque com sua família e amigos. Tire foto e mande para sua professora.
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Está pronto um jogo que é uma diversão, recheada de muito aprendizado!
Assista aqui:
https://youtu.be/Z7n4NqE5B1k

SEXTA –FEIRA (16/10)
LEITURA DIÁRIA: A ilha dos sentimentos - Varal de Histórias
https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS

Pintura da série Brincadeiras de Ivan Cruz (Universidade Federal do Ceará)

Observe a pintura acima e responda:
1) Onde você acha que acontece nessa cena? E quando?
2) Você acha que hoje em dia as crianças podem brincar livremente?
3) Quais os brinquedos e brincadeiras estão relacionadas nessa cena?
4) Escolha um brinquedo e escreva de quais materiais ele é construido.
5) Pergunte asos seus pais ou avós qual brincadeira ou brinquedo que eles mais
gostavam, registre no caderno.
INGLÊS
A professora de inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua
inglesa
Telling the time - página 43
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CINEMA EM CASA
Hoje, sexta feira, junte-se com seus pais e irmãos e escolham um filme bem divertido e
assistam.

SEGUNDA-FEIRA (19/10)
LEITURA DIÁRIA: A criança
https://www.youtube.com/watch?v=JxSHRUHavJs
LÍNGUA PORTUGUESA
- Atividade Diagnóstica (retirar na escola)

TERÇA- FEIRA (20/10)
LEITURA DIÁRIA: A avó do menino – Cecília Meireles
https://www.youtube.com/watch?v=S7--GRVWPyo
INGLÊS
A professora de inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua
inglesa
Atividade diagnóstica

MATEMÁTICA
- Atividade Diagnóstica (retirar na escola)

QUARTA-FEIRA (21/10)
LEITURA DIÁRIA: A Invenção do abraço
https://www.youtube.com/watch?v=mubNNZhYXHo
ARTE
Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de arte. Clique aqui: Arte
GEOGRAFIA
- Atividade Diagnóstica (retirar na escola)

QUINTA- FEIRA (22/10)
LEITURA DIÁRIA: Pessoas são diferentes
https://www.youtube.com/watch?v=C-IxfyAulD8
13

EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim 05/10 a 23/10/2020 – 5º ano

EDUCAÇÃO FÍSICA
Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique
aqui: Educação física
CIÊNCIAS
- Atividade Diagnóstica (retirar na escola)

SEXTA –FEIRA (23/10)
LEITURA DIÁRIA: A Última Árvore do Mundo
https://www.youtube.com/watch?v=KUo5aZ-1Qec
HISTÓRIA
- Atividade Diagnóstica (retirar na escola)
Ao terminar as atividades, não se esqueça de fazer uma revisão!

AS ATIVIDADES ADAPTADAS PARA OS NOSSOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS MIRIAM E
ELAINE(AEE) DEVEM SER RETIRADAS NA ESCOLA.
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