
ROTEIRO 6 – 5º ANO 

 

DATA DA ENTREGA: 02/10/2020 

DATA DA DEVOLUÇÃO: 16/10/2020 

 

Este Roteiro pode ser enviado até a data de devolução para 

o e-mail da turma: 

cepaequintoano@gmail.com 

Envie preferencialmente em formato pdf. Se enviar fotos, 

verifique se elas estão de boa qualidade. 

 

Visite diariamente o nosso site: 

www.cepaequartoequinto.com  

Nele colocamos recados, roteiros, postagens no blog, 

vídeos no YouTube e muito mais. 

Queremos ver os comentários no nosso blog! 

 

Visite também periodicamente o site do CEPAE 

www.cepae.ufg.br para se manter informado(a). 

 

Bons estudos! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06   

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro  

Realizar na semana do dia 12 de outubro 

Professora Flávia Pereira Lima e Nutricionista Simoni Urbano da Silva 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recadinho da nutricionista Simoni 

Ei, você aí! Já se perguntou por que em alguns meses do ano temos 

alguns alimentos no lanche da escola e em outros não? E já reparou que 

tem períodos em que algumas frutas ficam mais gostosas, doces e 

suculentas, do que em outros? E mais ainda: em determinadas épocas, é 

mais fácil encontrar algumas frutas e verduras nos supermercados e feiras 

livres, e que o preço desses alimentos é menor nesse período?  

Todas essas perguntas têm uma resposta em comum: a sazonalidade dos alimentos! 

Mas o que é sazonalidade? Significa que cada alimento tem a época mais adequada para ser 

cultivado. Por exemplo: de setembro a dezembro, são meses propícios para colheita de 

Hoje temos uma presença mais do que especial. A Simoni, nossa 

nutricionista no CEPAE e responsável, juntamente com a equipe da cozinha, 

pelo nosso delicioso lanche, está conosco neste roteiro. Ela veio compartilhar 

conhecimento e nos sugerir receitinhas gostosas, nutritivas e baratas. Uma 

combinação excelente! 

Para realizar a atividade mão na massa você precisará da participação 

de um adulto da casa, certinho? 

Visite o nosso site www.cepaequartoequinto.com. Vai ter vídeo das 

receitas deste roteiro. 

Vamos nessa! 

 

 



 

CIÊNCIAS                    ROTEIRO 6 2 

abacate breda, banana prata ou nanica,  brócolis, caju e cenoura, entre outros alimentos. Além 

de serem mais saborosos e serem mais acessíveis, os produtos da época são também mais 

nutritivos, pois conseguem absorver do solo uma maior quantidade de nutrientes. 

Sabendo disso, que tal conhecermos um pouco mais sobre dois alimentos que são 

típicos dos meses de outubro a dezembro?  

Se quiser conhecer mais sobre os alimentos da época, acesse o site: https://bityl.co/3k1Z 

 

ATIVIDADE 1- Guacamole 

Servido com saladas, tacos, fajitas, burritos e com os clássicos totopos (que nós 

conhecemos como nachos), o guacamole é um dos pratos mexicanos mais difundidos do 

mundo. O nome “guacamole” tem origem asteca e vem da junção de “Ahuacatl” (abacate) 

e “mole” que significa “molho”. Basicamente… molho de abacate. Segundo a tradição pré-

hispânica, a forma de se fazer o guacamole foi ensinada ao povo Asteca pelo Deus 

Quetzalcóatl. A receita surgiu durante conflitos do século XVI, pois os astecas 

acreditavam que o abacate lhes dava força para o combate. A receita original tinha 

somente o abacate batido com limão, pimenta e tomate. Com o passar dos anos foram 

adicionados a cebola, o cominho e o coentro. Dizem que o guacamole foi servido a 

primeira vez no Brasil por volta do ano de 1684, pela cozinheira Eduarda Neves, e a partir 

dessa data começou a ser inserido também na cultura brasileira. 

Fonte: CBN Campinas: Gastronomia 

  

Aqui no Brasil é mais comum comermos abacate com açúcar. Mas em outros países da América 

Latina o comum é comer abacate em preparações salgadas e o guacamole é um prato muito apreciado. 

Vamos à receita: 

Ingredientes 
- 1 abacate (cerca de 2 xícaras) 
- 1 tomate (cerca de 1 xícara) 
- 1 cebola pequena (cerca de ½ xícara) 
- 1 limão 
- coentro a gosto 
- sal a gosto 
- pimenta a gosto 
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Modo de fazer 
- Pique o tomate em cubos pequenos.  
- Pique a cebola bem pequenininha. 
- Pique o coentro e a pimenta. 
- Retire a polpa do abacate, coloque numa tigela e amasse com um garfo. 
- Acrescente o suco do limão e misture bem. 
- Acrescente o tomate, a cebola, o coentro e a pimenta. Misture tudo.  

 

É possível fazer alguns ajustes. Se sua família não gostar de coentro, 

pode substituir por salsinha. A pimenta é opcional, fica gostoso sem ela 

também.  

Você pode saborear o guacamole com torradas e pães. Também pode 

rechear sanduíches, tapioca e colocar na salada. Hummm, delícia!  

 

O abacate arrasa! Veja os benefícios e como inclui-lo nas refeições  

Além da habilidade de ampliar a sensação de saciedade, o abacate é festejado por 

contribuir para a saúde cardiovascular. “O consumo do abacate favorece o equilíbrio das 

taxas de colesterol”, justifica o nutrólogo e cientista de alimentos Edson Credidio, que 

pesquisou o fruto na Universidade Estadual de Campinas. Nesse quesito, o médico 

observou excelentes resultados em uma experiência com a participação de 200 voluntários.  

Na polpa cremosa há outros amigos do coração: antioxidantes, vitaminas e, ainda, 

uma turma conhecida como fitosteróis. Esse combo, inclusive, está entre os grandes 

benfeitores em um trabalho realizado pela nutricionista Cibele Furlan, na Unicamp.  

É possível afirmar que a junção de compostos do óleo, com destaque para as 

gorduras monoinsaturadas e os fitosteróis, protege contra processos inflamatórios e 

resguarda as artérias. Há ainda indícios de seu papel na redução do risco de diabetes do 

tipo 2. 

Leia a matéria completa em: https://bityl.co/3XNq  

a. E você, já comeu abacate? Já provou esse fruto em preparações salgadas? Qual a sua opinião? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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b. Quais são os benefícios que os cientistas apontam de se ingerir abacate? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2: Milk shake de banana com maracujá   

 Você sabia que a banana é um alimento rico em carboidratos e 

potássio? Além disso, ela contém algumas vitaminas e minerais que 

vocês estudaram, como a vitamina A, vitaminas do complexo B, 

vitamina C, cálcio e zinco. Sendo tão nutritiva, ela auxilia a regularizar 

o sistema nervoso e o aparelho digestivo.  

E olha só, ela é uma fruta com safra no mês de outubro. Ou 

seja, encontraremos muitas bananas gostosas, nutritivas e com preço acessível nas feiras e 

supermercado nesse mês. Então, que tal conhecermos uma receita saborosa, refrescante e fácil de 

fazer? Segue uma receita de milk shake de banana com maracujá:  

Ingredientes 
1 maracujá inteiro - 220 gramas, aproximadamente, com casca 
1 xícara (chá) de leite - 200 ml  
1 banana nanica bem madura congelada - 150 gramas, aproximadamente, com casca  
 
Modo de preparo 
- Corte o maracujá ao meio e reserve a polpa.  
- No liquidificador (ou mixer, se tiver em casa), coloque um pouco do leite com a polpa 
do maracujá e dê pequenas batidas usando a função “pulsar”. Essa etapa é importante 
para “soltar” a polpa do maracujá da semente, sem que a semente fique triturada.  
- Em uma peneira, coe a mistura de leite com a polpa de maracujá, para separar as 
sementes. Retorne o creme para o liquidificador;  
- Acrescente o restante do leite e a banana congelada, descascada e cortada em rodelas.  
- Bata até que fique uma mistura cremosa.  
Pronto, é só servir. E lembre-se que não é necessário adicionar açúcar. A banana, como 
foi produzida na época certa, é bem doce e suficiente para deixar o milk shake super 
saboroso!  
 
Dicas 

A banana nanica é mais doce que outras como a banana maçã ou banana prata. 
Por isso é mais utilizada para adoçar receitas, como bolos, sorvetes e milk shake. 
Quanto mais madura a banana, mais doce ela estará. Mas se você tiver outra banana em 
casa, pode usar ela mesmo!  
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Você pode inventar novos sabores de milk shake. Se trocar o maracujá por 1 
colher de cacau em pó, terá um delicioso milk shake de banana com chocolate. Ou pode 
ainda substituir o maracujá por 6 morangos, e fazer milk shake de banana com 
morango. O segredo é congelar a banana, para conseguir a textura de sorvete, e usar a 
imaginação!  

É melhor congelar a banana inteira, com casca. Se descascar a banana antes de 
congelar, ela vai escurecer e a cor do milk shake não ficará tão bonita!  

Aliás, sobre esse escurecimento que acontece com alguns alimentos como a banana ou a maçã, 

vamos descobrir por que isso acontece?  

Leia a matéria completa em: https://bityl.co/3k2W 

E para saber mais sobre a banana, ou conhecer outras receitas com frutas, só consultar o livro “Na 

cozinha com as frutas, legumes e verduras”, disponível no site do Ministério da Saúde:  

https://bityl.co/3k2Z 

ATIVIDADE 3: Mão na massa 

Converse com um adulto da sua casa e escolha uma das receitas 

deste roteiro para fazerem juntos(as). Depois disso, você elaborará um 

relatório. Nele você relatará tudo, desde a conversa com a pessoa da sua 

casa, à escolha da receita, a separação dos ingredientes, como foi fazer 

e saborear a preparação. Ao final, lembre-se de colocar a sua opinião 

sobre essa experiência e da pessoa que lhe ajudou. Se você quiser, envie 

uma fotografia junto deste roteiro, ok?  

Bom trabalho e aproveite! 

Por que a maçã escurece logo depois de cortada? 

Porque o golpe da faca libera uma substância que causa o escurecimento. Ao 

cortarmos a fruta, também estraçalhamos algumas de suas células. “Nessa hora, a 

enzima que escurece a maçã é liberada”, afirma bioquímica Maria Inés Genovese, da 

USP. Além disso, o contato com o oxigênio acaba ajudando essa enzima – que 

também está presente na banana e na batata. É por isso, aliás, que existe o costume 

de deixar as rodelas ou os palitos de batata na água, antes de mandá-los para o fogão. 

Assim, eles ficam protegidos do oxigênio do ar, e a enzima, inativa. Com as maçãs, 

usa-se outra técnica: pingar gotinhas de limão nas partes expostas. “A acidez da fruta 

cítrica impede a ação do polifenol”, diz Maria Inês.  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

DISCIPLINA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

  

DATA DE ENVIO: 02/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 16/10/2020 

Realizar na semana do dia 12/10/2020 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

Oi, meu coração!  

Neste roteiro vamos continuar falando de prismas e pirâmides.  

Vamos exercitar um pouco mais para fortalecer o que aprendemos no 

roteiro anterior, ok. 

Vamos lá! 

 

Você lembra que nos prismas 

• o número de arestas é igual ao triplo do número de lados (arestas) da base; 

• o número de vértices é igual ao dobro do número de lados (arestas) da base; 

E agora, vou te contar que “o número total de faces do prisma é igual ao número de arestas da 

base mais dois”.  

Considere o Prisma Pentagonal abaixo. Vamos contar as arestas, os vértices e as faces? 

Observe que a base é um polígono de 5 lados, ou seja, a base é um 

Pentágono. Daí o nome PRISMA PENTAGONAL 

• Número de Arestas da base = 5, então o número de arestas do prisma é 

3x5 = 15. Podemos escrever A = 15 (A é o número de arestas do prisma) 

•  Número de Arestas da base = 5, então o número de Vértices do prisma é 

2x5 = 10. Podemos escrever V = 10 (V é o número de vértices do prisma). 

• Número de Arestas da base = 5, então o número total de faces do prisma 

é 5+2 = 7. Podemos escrever F = 7 (F é o número total de faces do prisma) 

 



 

MATEMÁTICA                      ROTEIRO 6 2 

 

EXERCÍCIOS – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

1- Complete a tabela abaixo tomando como exemplo o Prisma Pentagonal: 

 

 

Agora vamos fazer o mesmo com a Pirâmide! Você lembra que na Pirâmide: 

• Existe apenas uma base 

• O número de arestas é igual ao dobro do número de arestas da base; 

• O número de vértices é igual ao número de vértices da base mais um; 

Agora vou te contar que “o número total de faces é igual ao número de vértices”. 

Considere a Pirâmide Hexagonal abaixo. Vamos contar as arestas, os vértices e as faces? 

Observe que a base é única e é um polígono de 6 

lados, ou seja, a base é um Hexágono. Daí o nome 

PIRÂMIDE HEXAGONAL. 

• Número de Arestas da base = 6, então o número de 

arestas da Pirâmide é 2 x 6 = 12. Podemos escrever 

A = 12 (A é o número de arestas da Pirâmide); 

• Base = 6 vértices. Então, o número de vértices da 

Pirâmide é 6 + 1 = 7. Podemos escrever V = 7 (V é o 

número de vértices da Pirâmide). 

• V = 7, então o número total de faces da Pirâmide é igual a 7. Podemos escrever F = 7    

( F é o número total de faces da Pirâmide) 
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2- Complete a tabela abaixo tomando como exemplo a Pirâmide Hexagonal: 

3- Vamos pensar?! Faça o cálculo mental para descobrir o número de arestas (A), de 

vértices (V) e de faces (F), de: 

a) um prisma que tem como polígono da base um pentágono. 

A = ___________     V = ___________      F =  ____________ 

  

b) um prisma que tem como polígono da base um heptágono. 

A = ___________     V = ___________      F =  ____________   

 

c) uma pirâmide que tem como polígono da base um hexágono. 

A = ___________     V = ___________      F =  ____________ 

 

4-  Observe os poliedros e complete: 
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5- Escreva os nomes dos polígonos no quadro e complete a cruzadinha. Lembre-se, 

Polígonos são regiões planas e eles são a base dos poliedros que estamos estudando, 

ok. 

 

Dica: Você pode consultar a tabela de classificação dos prismas e pirâmides. Lá tem o 

nome dos polígonos que servirão de base para esses poliedros. 

Bjos, meu bem! 

Nos encontraremos no Roteiro 07.  

Saudades de você! Cuide-se! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06  

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro de 2020 

Realizar no período de: 06 à 15 de outubro de 2020  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora que vocês conheceram no roteiro anterior um pouco sobre o espaço geográfico 

e a tecnologia, vamos continuar entendendo como a ciência e os recursos tecnológicos 

estão em vários locais do mundo. Como será que a tecnologia está tão presente em 

nossas vidas? Será que ela só nos ajuda ou também atrapalha? Pensando nessas 

perguntas, vamos ler e interpretar dois tipos de linguagem:  uma música e uma imagem 

de satélite. Então, vamos lá crianças... 

 

Oi alunos e alunas, no roteiros 5, começamos a estudar um 

pouco sobre o Espaço Geográfico e a Tecnologia, agora vamos 

continuar a entender o mundo globalizado e o papel do Brasil.  

Um grande abraço da profª Laís  
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Parabolicamará 

  
 Antes mundo era pequeno 

Porque Terra era grande 

Hoje mundo é muito grande 

Porque Terra é pequena 

Do tamanho da antena 

Parabolicamará 

Ê volta do mundo, camará 

Ê, ê, mundo dá volta, camará 

Antes longe era distante 

Perto só quando dava 

Quando muito ali defronte 

E o horizonte acabava 

Hoje lá trás dos montes 

dendê em casa camará 

Ê volta do mundo, camará 

Ê, ê, mundo dá volta, camará 

De jangada leva uma eternidade 

De saveiro leva uma encarnação 

Pela onda luminosa 

Leva o tempo de um raio 

Tempo que levava Rosa 

Pra aprumar o balaio 

Quando sentia 

Que o balaio ía escorregar 

 

 

Ê volta do mundo, camará 

Ê, ê, mundo dá volta, camará 

Esse tempo nunca passa 

Não é de ontem nem de hoje 

Mora no som da cabaça 

Nem tá preso nem foge 

No instante que tange o berimbau 

Meu camará 

Ê volta do mundo, camará 

Ê, ê, mundo dá volta, camará 

De jangada leva uma eternidade 

De saveiro leva uma encarnação 

De avião o tempo de uma saudade 

Esse tempo não tem rédea 

Vem nas asas do vento 

O momento da tragédia 

Chico Ferreira e Bento 

Só souberam na hora do destino 

Apresentar 

Ê volta do mundo, camará 

Ê, ê, mundo dá volta, camará 

 

(Composição: Gilberto Gil)  

1- Desde o mundo antigo, as pessoas usavam técnicas para sobreviver, construindo várias 

ferramentas, objetos, etc. Assim, ao longo dos anos, a tecnologia a partir da ciência veio 

acelerar vários processos para vida do ser humano, como na produção de vestimentas, 

alimentos, equipamentos, nos meios de comunicação, etc. Desse modo, leia a música a 

seguir:  
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- Após a leitura e interpretação dessa música brasileira Parabolicamará responda as 

seguintes questões:  

 

1.1 -  Ao ler esse trecho “Antes mundo era pequeno, porque Terra era grande, hoje 

mundo é muito grande, porque Terra é pequena, do tamanho da 

antena...Parabolicamará”, o que a música demonstra sobre a tecnologia? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2-No trecho “Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali 

defronte, e o horizonte acabava, hoje lá trás dos montes”, o que a música tenta dizer 

a respeito da relação entre a tecnologia e o movimento das pessoas no espaço 

geográfico (ruas, bairros, estados, países)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

.  

2–Ao falar da tecnologia em nossa sociedade, temos como exemplo atual, o uso 

das imagens de satélite, que são obtidas através de satélites artificiais que se 

encontram na órbita da Terra, demonstrando várias áreas do planeta, e podem ser 

visualizadas a partir de plataformas do Google. Assim, apresento a vocês a seguinte 

imagem:  
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Imagem 01- Imagem de satélite 
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2.1- Ao observar a imagem 01 escreva quais locais você conhece do mapa?  E quais 

atividades você já fez neles? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

 

 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

ATIVIDADE 06 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 12/10 

 

1) Sabemos que os jogos podem ser coletivos, cooperativos, competitivos ou 

recreativos. Sabemos também que é um fenômeno cultural usados nos momentos 

de lazer e diversão com a possibilidade de flexibilidade de regras, utilização de 

materiais, mas também há jogos que tem como pretensão elencar vencedores, 

adquirir patrocinadores e fazer disso uma fonte de renda, um trabalho. Os jogos 

podem ser jogados nas quadras, no campo, na rua; podem acontecer com a 

utilização de tabuleiros, mas também por outros meios, como: tablet, 

computadores, vídeo games e celulares. Assim como nos jogos não virtuais, os 

jogos eletrônicos permitem que vocês repensem as estratégias de jogo, que 

joguem novamente e também te ajudam a ter persistência até passar de fase e 

evoluir. Me conta uma coisa: você prefere os jogos eletrônicos ou os jogos não 

virtuais, isto é, aqueles que podemos jogar na quadra, e ou em outros locais com 

os colegas? Por que? 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Nos jogos eletrônicos também há a possibilidade de partilhar o jogo, montar 

equipes e jogar com os colegas, seja na mesma equipe ou como adversário. Você 

joga algum jogo que tem essa característica? Cite o nome do jogo, pode ser mais 

de um, e não esqueça de escrever aqui se nesse jogo o colega faz parte da sua 

equipe ou é adversário. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Assim como os esportes, o jogo eletrônico tem despertado cada vez mais o 

interesse das pessoas, e motivando assim os jogadores e jogadoras a participarem 

de campeonatos. Alguns se tornaram jogadores (as) profissionais de games. Vocês 

já ouviram falar de algum campeonato de jogos eletrônicos? Quais?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Outra profissão atual que tem conquistado vários adeptos são os YouTubers. Os 

YouTubers tem conquistado cada vez mais o mercado, sejam eles de vestuário, 

estilos de vida, alimentação, esportivos, dicas de games, paródias, comédias, e etc. 

Quanto mais seguidores, mais patrocínio, mais o trabalho deles é divulgado. 

Alguns canais tem informações relevantes sobre a saúde e a nossa sociedade, boas 

indicações de jogos e conselhos de como passar de fases e evoluir nos jogos. 

Entretanto, algumas pessoas passam mais tempo em uma vida virtual, ou seja, na 

internet, no celular, em um mundo que não é real, do que na realidade do mundo, 

no cotidiano da convivência com a família e outras pessoas, tendo menos 

experiências reais. Por que você acha que isso acontece? 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5) Já reparou que tudo em exagero, tudo aquilo que é extremo faz mal? Comer muito, 

assim como comer pouco faz mal à saúde, não fazer atividade física pode levar ao 

sedentarismo e assim ocasionar obesidade, problemas nas articulações, como 

também o excesso de exercício físico também pode causar lesões e fazer mal a 

saúde. Outro excesso que pode nos fazer mal é viver mais uma vida virtual do que 

uma vida real – pode ocasionar problemas na visão, irritação, sedentarismo, falta 

de socialização e interação com as outras pessoas, dentre outros. Você sabe me 

dizer quantas horas do seu dia você utiliza com a internet de modo geral: vídeos, 

jogos, WhatsApp, Instagram, dentre outros? Como é a sua rotina com relação à 

internet? Seus pais ou responsáveis colocam limite? Há alguma regra com relação 

a utilização dos eletrônicos?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6) Você passou a ficar mais tempo na internet assistindo vídeos e jogando games 

depois da pandemia, ou o tempo tem sido o mesmo? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Nos quadrinhos abaixo, crie um jogo eletrônico com as principais características 

do jogo e com um Avatar, isto é, uma representação, um personagem principal. 

Nesses quadrinhos pode conter falas e desenhos, ou apenas desenhos. Fique à 

vontade para escolher o tema. Seja criativo (a) e mãos à obra!!! 
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Um abraço da Profª Valleria!!! 

 

                         
 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06

DATA DE ENVIO: 02 de outubro
DATA DE ENTREGA: 16 de outubro
Realizar na semana do dia 12 de outubro
Professora Joyce Oliveira 

aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Turminha do 5º ano!   

Estudaremos  neste  roteiro  um tipo  de  texto
muito interessante e divertido: tirinhas!
 
Espero que gostem!  
Professora Joyce 

Tirinhas 

São histórias em quadrinhos, só que curtinhas. O nome tirinha vem de tiras de
papeis  desenhadas  que  contam pequenas  histórias.  Você  poderá  encontrá-las  em
jornais,  revistas  e  sites na internet.  Geralmente,  as  tirinhas transmitem mensagens
importantes  sobre  a  realidade  em que  vivemos  e  podem ter
temas  como:  desmatamento  de  florestas,  desigualdade
econômica existente entre ricos e pobres, bulling, racismo, etc.  

Quando lemos uma tirinha, uma história em quadrinhos
precisamos  prestar  atenção   nos  diálogos  que  estão  nos
balõezinhos  e  nas  expressões  que  contém  os  traços  dos
desenhos,  pois  só  assim,  conseguiremos  entender  as
mensagens que ela transmite. 

Quem conhece essa menininha aí em cima? Aposto que vocês sabem que ela
é!  É  a  Mafalda,  uma  garotinha  inquieta  e  muito  inteligente  que  vive
questionando as injustiças e os problemas do mundo. Ela questiona o racismo,
a pobreza, a desigualdade social, os direitos humanos que muitas vezes são
negados as pessoas... Mafalda é uma personagem de história em quadrinhos,
que foi  criada em 1964, pelo cartunista argentino  Joaquín Salvador Lavado
Tejón,  mais conhecido como Quino.  Ele,  o  criador  da Mafalda,  nos deixou
recentemente no dia 30 de setembro de 2020, aos 88 anos. Quino se foi, mas
Mafalda é eterna e continuará ensinando e divertindo leitores do mundo todo
por meio de suas tirinhas geniais.  
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Atividade 1 

Leia a tirinha a seguir:   

Perfeição 

Tirinha  de  Fábio  Coala
retirada  do   site:
www.mentirinhas.com.br
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Atividade 2 

A tirinha que você acabou de ler é de um quadrinista que se chama Fábio Coala, ela foi
inspiração para o curta metragem “O presente” de Jacob Frey. Quem quiser assistir ao
curta é só visitar o nosso blog no site www.cepaequartoequinto.com

A tirinha de Fábio Coala coloca a nossa cabeça para pensar temas importantes como:
deficiência  física,  sentimento  de  inferioridade,  as  diferentes  pessoas  que  existem  no
mundo, o poder de uma amizade, solidão, superação, desafios… 

Vamos analisar a tirinha começando pelo seu título? Você concorda com o título
“Perfeição”?  O que será que o autor quis dizer com o título? Consegue relacionar o
título com a história?  Escreva o que pensa a respeito nas linhas a seguir: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

E se fosse você, o narrador dessa tirinha? Como escreveria um texto narrando os fatos da
história? Eu, começaria assim: 

“Joca é um menino que se sentia muito sozinho, para passar o tempo ele
jogava  videogames.  Mas  um  dia  tudo  mudou:  sua  mãe  levou  para  a  casa  um
presente muito especial…

Mas  existem  várias  formas  de  começar  uma  narrativa,  certo?  A  que  escrevi  é
apenas uma delas, na verdade cada pessoa tem um jeito, um estilo de escrever… 

O desafio de hoje é transformar a tirinha “Perfeição” de Fábio Coala, em um texto
narrativo, em uma história. Na hora de escrever imagine que os leitores do seu
texto serão seus colegas de sala, por isso pense cuidadosamente as frases e as
palavras que darão vida ao seu texto. 

Mas lembre-se, o texto precisa ter um título,  parágrafos,
pontuação,  começo,  meio  e  fim.  Ah,  se  for  dar  voz aos
personagens utilize travessão ( _ )  ou aspas  (“ “) para
indicar as falas. É sempre bom lembrar que a nossa forma
de falar é diferente da escrita, então, evite utilizar palavras
como  “daí”,  aí,  “né”,  “tá”.  Revise  o  seu  texto  quando
terminar de escrever, observe se as frases estão coerentes
e se você não esqueceu nenhuma palavra. 
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Texto

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Para ler, pensar e descontrair!  

É tempo de PIPOESIA! de enxergarmos a poesia que está em nós e ao nosso redor, na
nossa  casa,  nas  nossas  lembranças,  nas  pessoas  que  amamos,  nos  momentos  que
passamos junto das pessoas queridas…

A seguir, algumas tirinhas para exercitarmos o nosso olhar poético. 

Tirinha 1 

Colocamos em molduras fotografias de pessoas, ou de lugares que visitamos, obras de
arte como pinturas e desenhos. Colocamos em molduras aquilo que é valioso para nós.
Se eu pudesse emoldurar momentos que já vivi, colocaria em um quadro a primeira vez
que  vi  o  mar  e  o  nascimento  do  meu  filho.  E  você,  qual  momento  de  sua  vida
emolduraria? Desenhe! 
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Tirinha 2 

O que você vê na imagem? Descreva. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mais tirinhas poéticas...
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