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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO  
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PROFESSORA: ROSENI MOCELIN  

DISCIPLINA: ARTE 

TURMA: 5 º ANO 

ATIVIDADES DE ARTE DO 5º ANO DO DIA 21 DE JUNHO À 02 DE JULHO 

 

TEMA: DIFERENTES TIPOS DE MORADIA  

OBJETIVOS:  

 Perceber a transformação do espaço e o ambiente por meio da arquitetura; 

 Conhecer diferentes construções arquitetônicas; 

 

1º PRIMEIRA ATIVIDADE:  Apostila de Arte 

 Ler e interpretar a atividade da página 35 e responder à questão A (oral) e B 

(escrita); 

 Destacar o material complementar da página 153 e colar na atividade da página 

36. 

 Realizar o origami da página 37  

2º PRIMEIRA ATIVIDADE:  

 Ler e interpretar os tipos de moradia nas páginas 38 e 39.  

 

3º PRIMEIRA ATIVIDADE: Atividades 1 e 2 da apostila página 40 

 Atividade 1: Desenhar no espaço da apostila página 40 um projeto de casa 

sustentável: 

 Atividade 2: Escrever o projeto página 40.  

Características das casas sustentáveis: 

 Uso de sistemas elétrico e hidráulico que possibilitam a economia e uso racional 

de água e energia elétrica. Estes sistemas também são feitos para evitar ao máximo 

e desperdício. 

 Uso de madeiras certificadas, ou seja, com origem legal. 

 Instalação de sistema de aquecimento solar. 
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 Emprego, sempre que possível, de materiais de construção recicláveis e 

reutilizáveis. 

 Uso de jardins com plantio, quando possível, de árvores 

 
 

 
4º PRIMEIRA ATIVIDADE:  

 Ler e debater sobre Localização da Moradia e responder as perguntas para 

interpretar o texto na apostila página 41.  

 Desenhar a localização da sua casa e rua no espaço da apostila página 42.  

 

Assim que terminar as atividades enviar fotos para a professora. 

 


