
ESCOLA MUNICIPAL 1º DE AGOSTO 

Diretora: ADRIANA PIAIA 

Professora: MARISA SARETTO DE OLIVEIRA  

Aluno (a): ______________________________________________________________5°Ano 
 
Água Doce, 05 a 16 de outubro de 2020 
 
Nesta quinzena trabalharemos sobre o Dia da Criança que é comemorado em 12 de 
outubro. 
 

Ensino Religioso 
 
 
Todas as crianças possuem direitos, mas também possuem deveres. Observe o quadro 
abaixo e responda em seu caderno: 
 



1- Você considera que todos os seus direitos como criança tem sido respeitado? Se sua resposta 
for não, em qual direito você se sente desrespeitado? 
R. __________________________________________________________________________ 
 
2- Dos deveres citados acima, qual o que você considera que precisa melhorar? O que acha de 
trabalhar para melhorar sua atitude? 
R. __________________________________________________________________________ 
 

Português 
 
1-Copie o texto e responda, no caderno. 
 

Brincar é participar 
 

    Hoje em dia a televisão anuncia, com insistência, brinquedos incríveis: sofisticados, coloridos, 
autossuficientes, barulhentos e caros. Uma tentação para qualquer criança. 
    Mas, com a mesma intensidade com que atraem a criança, são deixados de lado após serem 
manipulados, no máximo, durante uma semana. É que a maioria deles dispensa a colaboração da 
criança. Esta precisa apenas apertar um botão e ver a máquina maravilhosa funcionar por si 
mesma. Está tudo previsto e certo, como um programa de televisão. Só tem um defeito: cansa. 
    Por outro lado, quem nos explica a magia dos velhos brinquedos e brincadeiras que 
sobreviveram aos nossos bisavós, avós, pais e chegam a nós ainda fascinantes? 
    Que fada ou duende inventou o pião, a pipa, as bolas de gude, o jogo da amarelinha, o cabo-de-
guerra, o mata-soltado, o bilboquê, os cubos de montar e inventar, o barro para modelar coisas e 
sujar crianças, a brincadeira de roda, o esconde-esconde? 
    Quem descobriu essas brincadeiras que nunca enjoam? Foi a televisão? Foram os engenheiros 
das fábricas de brinquedos? Não. Foram as próprias crianças através dos séculos. Uma herança 
que deve ser transmitida às crianças futuras. Afinal, brincar sempre é preciso… 
 
Maria Helena Correa 
 
  
 
a) Qual o título do texto? 
R.______________________________________________________________________ 
 
  
 
b) O que a televisão anuncia hoje em dia? 
R.______________________________________________________________________ 
 
  
 
c) Por que esses brinquedos são deixados de lado no máximo após uma semana? 
R._____________________________________________________________________ 
 
  
 
d) Quais são algumas das brincadeiras mais antigas apontadas no texto? 
R._____________________________________________________________________ 
 
  
 
e) Qual a sua brincadeira preferida? 
R._____________________________________________________________________ 



 
2- Faça um texto no seu caderno, siga as instruções: 
 
 
 

Apostila Módulo 3 – Páginas 21,22 e 27 a 36. 
 



Matemática 
 
Apostila Módulo 3 – Medidas de tempo: Páginas 106 a 113.  
 
Se você quiser poder assistir também esses vídeos que o ajudarão a entender melhor o 
conteúdo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WiJ3kaxjSTY&ab_channel=MatematicaGenial 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uaamTiC9zaw&ab_channel=BoletimEscolarOnline 

 
 

Ciências 
 
Apostila Módulo 3 – Por que comemos?  Páginas 187 a 194  

 
História 

 
Apostila Módulo 3 –A chegada dos imigrantes e o Dia a dia nas fazendas de café. 
Leia das páginas 138 a 141 e responda as atividades 2 e 3 das páginas 248 e 249. 

 
Geografia 

 
Apostila Módulo 3 – Páginas 271 a 277 – A tecnologia na cidade 

 
Artes 

 
1- Faça um desenho sobre o dia das crianças. O que você mais gosta de brincar? 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WiJ3kaxjSTY&ab_channel=MatematicaGenial
https://www.youtube.com/watch?v=uaamTiC9zaw&ab_channel=BoletimEscolarOnline


 
2- O dia é seu então o presente também, olhe algumas ideias abaixo e confeccione um 
brinquedo para você com sucatas ou materiais reciclados. 
 

   
 
 

  
 
 

 
Durante a semana a professora postará atividades para você realizar em cada dia. O aluno 
que conseguir cumprir todas as atividades, ganhará um prêmio. As fotos das atividades 
devem ser enviadas no whatsapp da professora. Cada dia valerá um ponto. O prêmio será 
apenas para aqueles que fizerem todas elas nos dias designados. 

 

O melhor do mundo são as crianças! 

A todas as crianças desejo que nunca tenham pressa de crescer. 

Aproveitem cada dia, cada hora, cada minuto da felicidade se ser criança. 

Brinquem muito, sempre com a pureza e a imaginação fantástica de criança! 

Ser criança é acreditar em sonhos 

e que o mundo pode ser o que elas quiserem! 

Beijos carinhosos da Prof. MARISA  

 


