
ROTEIRO 8 

DATA DE ENVIO: 16/10/2020 

DATA DE DEVOLUÇÃO: 30/10/2020 

 

Caras famílias, 

Solicitamos que o envio dos roteiros a partir de 

agora seja feito pelo e-mail específico de cada 

professor(a). Ex.: O roteiro de Educação Física será 

enviado para o e-mail da professora Valléria.  

O e-mail de cada professor(a) está disponível no 

início do roteiro da disciplina. 

 

A entrega presencial deverá ser realizada no CEPAE 

no dia 30/10/20. 

 

Não se esqueçam de visitar o nosso site. Tem vídeos 

novos lá! 

www.cepaequartoequinto.com  

 

Visitem também periodicamente o site do CEPAE 

www.cepae.ufg.br  

Bons estudos! 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08

 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro de 2020

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Realizar na semana do dia 26 de outubro 

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

 Olá turminha! 

No  roteiro  06  estudamos  um  gênero  textual  muito
divertido:  as  tirinhas.  Continuaremos  com  elas,  por
aqui também, porque é um assunto legal demais para
se esgotar em um roteiro só. 

E, não se esqueçam! Os roteiros de língua portuguesa
deverão  ser  enviados  para  o  e-mail  institucional  da
professora joycelaine@ufg.br

Beijos e abraços, 
da Profe. Joyce

O que aprendemos com as tirinhas? 

Você sabia que com uma tirinha podemos aprender muito sobre o mundo, sobre as

questões da vida, sobre os acontecimentos do momento? Podemos aprender tudo isto, de

um jeito colorido e com pitadas de humor. Os textos da maioria das tirinhas estão em

balõezinhos, que indicam as falas dos personagens. Uma tirinha conta uma história ou um

acontecimento em poucos quadrinhos. 

Mas para ler bem uma tirinha é preciso ter um olhar atento para os desenhos, para

as cores, para as expressões dos rostos dos personagens, para os balões, etc.  Uma

leitura atenta ampliará a sua capacidade de pensar sobre as coisas do mundo, além de

ampliar  os  seus  conhecimentos,  ou  seja,  você  se  tornará  uma  pessoa  ainda  mais
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interessante que já é. Saber ler bem, qualquer tipo de texto é muito importante, porque a

leitura te ajuda a entender melhor o mundo e entendendo o mundo vivemos melhor! 

Atividade 1 

Leia a tirinha: 

O nome do menininho da tirinha é Armandinho, assim como a menina Mafalda, ele é

muito inteligente e curioso. Esta tirinha retrata o momento que estamos vivendo com a

pandemia. Na tirinha não aparece o rosto da pessoa com quem o Armandinho conversa,

apenas  as  pernas  compridas…  Por  que  será?  Na  minha  interpretação  é  que  o

Armandinho  é  pequenino,  e  o  seu  mundo  de  criança  ainda  é  bem  distante  das

responsabilidades de um adulto. Mas cada um pode ler e interpretar de uma forma, não é

mesmo? 

O nome do menininho da tirinha é Armandinho, assim como a menina Mafalda, ele é

muito inteligente e curioso. Esta tirinha retrata o momento que estamos vivendo com a

pandemia. Na tirinha não aparece o rosto da pessoa com quem o Armandinho conversa,

apenas  as  pernas  compridas…  Por  que  será?  Na  minha  interpretação  é  que  o

Armandinho  é  pequenino,  e  o  seu  mundo  de  criança  ainda  é  bem  distante  das

responsabilidades de um adulto. Mas cada um pode ler e interpretar de uma forma, não é

mesmo? 

O que será que o pai do Armandinho quis dizer com humanidade? Que mensagens essa

tirinha transmite? Comente a tirinha nas linhas a seguir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Atividade 2 

Leia a tirinha:

Tirinha do cartunista Quino, publicada no livro Toda Mafalda, 2012. 

Essa menininha é a Mafalda, falamos dela no roteiro número 6. Ela é esperta e questiona

os problemas do mundo. Na tirinha, Mafalda, recorre a Susanita, uma menina que ela

considera sua amiga. Mas será que a Susanita também considera Mafalda sua amiga? O

que você acha? Na sua opinião, para que servem os amigos?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

O grande desafio  deste roteiro é criar uma tirinha. Isso mesmo! Você irá criar a sua
própria  tirinha.  Você  poderá  escolher  o  tema  que  quiser.  Ele  pode  ser  sobre  o  que
estamos vivendo agora, como: a quarentena, a saudade da escola, as aulas remotas… 

Você pode pensar também, em situações do nosso dia a dia e que são engraçadas, como
essas: 

Tirinha de João Montanaro para a revista Recreio de fev/2012
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Tirinha de João Montanaro para a revista Recreio de outubro/2011. 

Dicas para construir a tirinha: 

Primeiro pense no tema, em seguida imagine as cenas e depois as falas. Lembre-se uma
tirinha é uma história em quadrinhos, só que curtinha. 

Ah! o mais importante de uma tirinha não é o traço do desenho, mas a ideia que se tem.  

Agora é a sua vez! 
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MATEMÁTICA                      ROTEIRO 6 1 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

DISCIPLINA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08 

  

DATA DE ENVIO: 16/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 30/10/2020  

Queridos pais, este roteiro deve ser enviado para o e-mail   

matematica.5ano.cepae@gmail.com  

Realizar na semana do dia 26/10/2020 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

Olá!! Hoje eu trouxe um gatinho para acompanhar nosso roteiro. Você gosta de gatinhos? 

Neste roteiro vamos falar de subtração com números naturais. Vamos seguir como no roteiro 07. Vou 

dando exemplos e pedindo que você faça alguns exercícios, ok.  

 

SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS NATURAIS 

Vamos analisar o exemplo abaixo:  

Exemplo 1: Num cinema existem 380 lugares e 140 estão ocupados. Quantos lugares estão vagos? 

Neste caso, vamos fazer outra operação. Vamos fazer a SUBTRAÇÃO. 

380 – 140  =  240 lugares vagos. 

 

   Algorítmo usual                       Por Decomposição 

 

380         300    80 

         – 140               – 100       –40 

240       200    40 

mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com
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Observações Importantes: 

❖ Quando calculamos 380 – 140 temos nomes especiais, também. 

Operação: SUBTRAÇÃO 

   380     MINUENDO  

– 140     SUBTRAENDO 

   240     RESTO OU DIFERENÇA 

 

❖ Para verificar se uma subtração está correta podemos adicionar o Resto ao Subtraendo e assim, 

obteremos o Minuendo. 

 

   240 parcela 

+ 140 parcela 

   380 soma ou total 

 

Exemplo 2: Na granja de Seu Luíz foram separados uma centena e meia de ovos para a venda. No primeiro 

dia foram vendidos 35 ovos, no segundo dia venderam 42 ovos e no terceiro dia, 48. Pergunta-se:  

a) Quantos ovos foram vendidos em 3 dias? 

b) Foram vendidos todos os ovos? Se nem todos os ovos foram vendidos, 

quantos restaram? 

Foram separados uma centena e meia de ovos, ou seja, uma centena + meia 

centena = 100 + 50 = 150 ovos. Tudo bem? 

Na letra a pergunta-se quantos ovos foram vendidos. A operação que vamos usar 

é a Adição: 35 (primeiro dia) + 42 (segundo dia) + 48 (terceiro dia)  

35+42+48 = 125 ovos foram vendidos em 3 dias. 

Podemos responder a letra b de duas maneiras: aproveitando o resultado obtido na letra a ou realizando a 

subtração por 3 vezes. Vamos ver! 

Aproveitando o resultado da Letra a: 

O exercício pergunta: todos os ovos foram vendidos? Você já sabe que foram separados 150 ovos para vender 

e que em 3 dias foram vendidos 125, então nem todos os ovos foram vendidos, correto?  

Para sabermos quantos ovos restaram, vamos fazer uma SUBTRAÇÃO: 

150 – 125 = 25 ovos. 

    150      100     50 

 – 125  –  100  – 25 

      25                        0                   25 

Veja que agora, para comprovar a subtração, 

trabalhamos com a operação de ADIÇÃO. 
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Agora é a sua vez! Resolva os seguintes exercícios: 

1) A soma de dois números é 4690. Se uma das parcelas é igual a 1592, qual o valor da outra parcela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lucas tem 320 bolinhas de gude e Igor tem 148. Quantas bolinhas Lucas tem a mais que Igor? 

 

 

 

 

 

 

3) Em 2017 Leandro completou 35 anos. Em que ano ele nasceu? 

 

 

 

 

 

Relembrando: 

50 – 25 é uma operação que precisa de cuidado. Vamos armar: 

   50  (5 dezenas e 0 unidades) 

– 25  ( 2 dezenas e 5 unidades) 

   25 

Não podemos subtrair 5 unidades de zero unidades, então precisamos emprestar unidades. Das 5 

dezenas que temos, pegaremos uma e a transformaremos em unidades (1 dezena = 10 unidades). 

Então, agora, podemos fazer 10 unidades menos 5 unidades e 4 dezenas (porque emprestamos 1 

dezena, lembra!) menos 2 dezenas. Por isso que o resultado é igual a 25, ou seja, 2 dezenas e 5 

unidades (10 – 5 = 5 e 40 – 20 = 20, 20 + 5 = 25). 
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4)  Em uma livraria havia 586 livros de poesia. Sabendo que agora a livraria possui 138 desses livros, quantos 

foram vendidos? 

 

 

 

 

 

 

5) Samuel tem 11 anos e seu pai tem 34 anos. A idade da mãe é a diferença entre as idades do pai e do filho. 

Qual é a idade da mãe de Samuel? 

 

 

 

 

 

6) Arme e efetue: 

 

a) 1258 – 325 f) 456 – 247   

b) 158 – 95  
g) 872 – 729  

c) 589 – 359  
h) 256 – 87  

d) 725 – 478  
i) 953 – 628 

e) 3842 – 1476  
j) 350 – 70  

 

ESPAÇO PARA AS CONTINHAS DA TABELA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA                      ROTEIRO 6 5 

 

ESPAÇO PARA AS CONTINHAS DA TABELA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Livro didático: agora, meu anjo, vamos fazer as atividades no seu livro de matemática.  

 

Você deve fazer os exercícios da Unidade 3, páginas 50, 60, 63, 64, 65 e 66. 
 

 

Um abraço enorme pra você, meu coração! 

Nos encontraremos no Roteiro 09.  

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

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08 

 

 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 08 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 26/10 

 

ATENÇÃO: a partir do roteiro 07 haverá mudança na forma de envio para quem utiliza 

o e-mail, ou seja, para as famílias que não fazem a devolução dos roteiros 

presencialmente. Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina em um e-

mail próprio da mesma. Os roteiros de Educação Física devem ser enviados para o 

seguinte endereço: 5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) Nos primeiros roteiros trabalhamos juntamente com a profa. Flávia e a profa. 

Joyce a partir da temática alimentação. Ali falamos sobre hábitos alimentares, 

sobre alimentos saudáveis e como nosso corpo depende daquilo que comemos. 

Falamos também sobre como ao longo da história o acesso a refeições, mas 

também a falta dela, e as condições econômicas determinavam a forma como as 

pessoas eram vistas:  se elas eram feias ou bonitas. Lembram destes primeiros 

roteiros? Durante esse período fiquei pensando no quanto vocês devem ter 

crescido, e o quanto algumas preocupações que antes não faziam parte da vida de 

vocês, agora fazem. Me conta uma coisa, acha que atualmente você tem se 

preocupado mais com o seu corpo, cabelo, se as pessoas (colegas, primos, etc.) te 

acham bonito (a) ou feio (a) do que quando fazia o 4° ano? Tem se preocupado e 

exigido de si mesmo que você tenha o corpo e a aparência parecido com aqueles 

que você admira? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Geralmente, pessoas muito famosas no Instagram ou na internet, de modo geral, 

tendem a reproduzir aquilo que a sociedade elege como sendo belo, admirável e 

até mesmo aceitável. Às vezes, preocupados (as) em ser como as pessoas querem, 

deixam de se alimentar direito para manter um corpo magro, ou até mesmo fazem 

ingestão de substancias para ficarem muito musculosos, substancias essa que 

podem fazer muito mal à saúde. Como trabalhamos nos roteiros, a internet pode 

ter benefícios, mas também malefícios. E por vezes, algumas crianças e 

adolescentes inspirados nessas personalidades da internet ou da TV, também 

acabam tendo comportamentos que fazem muito mal à saúde para serem iguais 

 

 

 
 

 



2 

 

àqueles (as) que tanto admiram. O você diria para seu/ sua colega que está muito 

preocupado em “ser belo” de acordo com o que os outros, a internet e a televisão 

determina? Escreva nas linhas abaixo aconselhando seu/ sua colega. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Desde que começamos a trabalhar os jogos eletrônicos na disciplina de Educação 

Física, você acha houve alguma mudança na maneira como vê os jogos digitais? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Usando seus conhecimentos, cite 3 diferenças entre os jogos eletrônicos (sejam 

eles em vídeo game, celulares, computador, etc.) e não eletrônicos, ou seja, 

aqueles que jogamos presencialmente com nossos colegas? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Daqueles relatos que vocês me contaram sobre os malefícios dos jogos 

eletrônicos, alguns comportamentos como, irritação, alimentação fora de hora 

devido ao tempo que ficam na internet, etc., que por vezes vocês também tinham, 

algo mudou, ou vocês acham que por conta do período da pandemia isso tem 

aumentado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6) Agora, uma perguntinha para conhecer um pouco melhor as condições de acesso 

à internet de vocês, ok? Peço que nessa questão peçam ajuda aos pais, ok? Vocês 

têm computador, tablete, celular em casa? Esse aparelho que vocês têm em casa 

está disponível para que você usar sempre que precisar ou outras pessoas usam? 

Vocês têm internet em casa? Banda larga (residencial) ou 3G (chip de celular)? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Durante a 1ª escala tivemos a oportunidade de entender mais um pouco sobre os 

jogos eletrônicos, seus objetivos, benefícios, malefícios e especialmente entender 

qual a relação que eles estabelecem com a sociedade. Tem um filósofo que eu 

gosto muito, chamado Platão, que diz assim: “se conhece muito mais uma pessoa 

em uma hora de brincadeira do que em um ano de conversa”. Ele diz isso porque 

no momento da brincadeira, dos jogos, e em momentos de descontração, 

conseguimos expressar melhor quem somos, nossos valores e como percebemos 

os outros. Pensando em tudo que estudamos sobre as características dos jogos 

eletrônicos e aquilo que podemos aprender com eles, conta para mim aquilo que 

mais te marcou, ou seja, aquilo que você achou mais importante em tudo que 

estudamos nessa 1ª escala. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês as características 

da sociedade por meio dos jogos eletrônicos, e entender como a 

internet e os jogos podem influenciar no nosso dia a dia. É sempre 

importante lembrar que os malefícios, sejam eles dos jogos, 

alimentação ou dos nossos comportamentos estão relacionados aos 

extremos (ou demais ou de menos). Devemos identificar os 

momentos, as situações e lembrar que vivemos em sociedade, que a 

realidade está para além do celular, dos joguinhos, e, portanto, 

devemos estar perto e interagir com quem amamos, dar atenção 

àqueles que cuidam de nós e sempre respeitar os outros. O segredo da 

vida é tratar os outros da forma como eu gostaríamos de ser 

tratados!!!!!  
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Iniciaremos nossa 2ª escala nos próximos roteiros.  

Nós, professores e professoras de Educação Física do Cepae separamos diferentes 

conteúdos por série e por escala para que vocês possam ter acesso aos mais diversos 

conhecimentos que permeiam o universo da cultura corporal. Sendo assim, durante toda 

a sua vida escolar, você poderá vivenciar os mais diferentes elementos e compreender sua 

história, regras, e características que permeiam nossa sociedade.  

Sabia que cada cultura e país desenvolvem seus próprios elementos, jogos/brincadeiras? 

Alguns se tornam globais, todos os conhecem, mas outros, só são dançados, jogados e 

brincados em determinadas culturas. Já viu algum vídeo ou ouviu falar sobre o hip hop? 

Pois bem, na 2ª escala conheceremos um pouco mais sobre as danças urbanas, de onde 

veio, os principais passos e como ela se dá nas diferentes culturas. Até lá!!! 

 

 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Disciplina História – 5ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

Caros pais, mães e/ou responsáveis, 

 O e-mail para a devolução das atividades realizadas mudou porque o e-mail 
anterior que era coletivo e acessado por vários professores e familiares muitas vezes ao 
mesmo tempo, provocou avisos de alerta de segurança do Google. Desse modo, cada 
professor criou um e-mail específico para a disciplina que leciona.  

O novo e-mail para o envio das atividades de História é:   
quintoanohistoriaataide@gmail.com  

 

Roteiro 8 para ser realizado de 16 de outubro a 30 de outubro 

Prezadas alunas, prezados alunos, 

➔ O bloco de atividades que vocês receberam contém atividades de todos os 

professores; ao realizarem as atividades, tentem fazê-las sozinhos e, caso necessário, 

solicitem apoio;  

➔ Realizem as atividades conforme o número indicado, os roteiros dessa quinzena (16 

de outubro a 30 de outubro) é uma continuidade dos roteiros anteriores. Retornem 

aos textos já lidos para perceberem a ligação entre os textos anteriormente lidos e os 

que agora receberam; 

➔ Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com paciência, 

curiosidade, com cuidado e pesquisa. 

➔ Se organizem da seguinte forma: façam a leitura do texto 1 e as atividades do texto 1 

em um dia, em outro dia, façam a leitura texto 2 e as atividades do texto 2; 

➔ Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; se precisar, 

dialogue com seus familiares para entender o texto e as questões; 

➔ Relembramos que os textos que acompanham as atividades deverão ficar com vocês, 

em sua pasta de textos da disciplina História, devendo ser devolvido somente as 

atividades que vocês realizaram. 

Atenciosamente, Prof. Ataíde Felício 

mailto:quintoanohistoriaataide@gmail.com


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Atividade de História – 2020  
 

Roteiro 8 - 26/out. a 30/out. de 2020 
   

Tema: Arqueologia e os povoadores em Goiás. 
 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a): _________________________________________________5º ano ___ 

 
texto 8 – ARQUEOLOGIA EM GOIÁS (1) 

 

“Três décadas com a história nas mãos”. Esse é o 

título da reportagem publicada pelo jornal O popular, no 

dia 10 de outubro de 2020. A reportagem fala sobre um 

homem que guardou, desde os seus 12 anos de idade, 

uma “machadinha de pedra polida”. 

O objeto que estava enterrado na parte mais 

superficial do solo, foi encontrado por um funcionário de 

seu pai, quando fazia varrição para encontrar sementes 

para o plantio na serra da Jiboia, no município de Nazário, 

a 71 km de Goiânia.  

Quando o pai do menino William viu a machadinha, disse que se tratava de uma 

“pedra de raio”; era assim que antigamente as pessoas chamavam os pequenos meteoritos 

que caíam do céu. Mas William afirma: “sempre tive dúvidas. Como cai do céu uma pedra 

tão lapidada assim? Se passar o dedo corta”.   

O objeto lítico polido se tornou um brinquedo para o menino William.  Sem 

saber do que se tratava, William Costa, atualmente com 44 anos, manteve bem guardado 

a machadinha por mais de 30 anos; primeiro num baú e depois num cofre. Recentemente, 

William resolveu procurar as autoridades que lhe explicaram que se tratava de um objeto 

arqueológico de grande valor histórico e cultural.  

William Costa 



Segundo Diego Mendes, arqueólogo e 

vice-diretor do Museu Antropológico da 

Universidade Federal de Goiás – UFG, objetos 

como a machadinha de pedra polida guardada 

por William Costa são encontrados com 

frequência no território goiano, no Brasil e 

deveriam ser estudados, catalogados e 

expostos em museus para visitação, 

apreciação e educação da sociedade 

brasileira.  

 

 

Em Goiás, afirma Diego Mendes, há mais de 4 mil sítios arqueológicos catalogados 

e registrados junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Para 

Diego, “A ocupação pelos primeiros indígenas do território goiano data de, no mínimo, 12 

mil anos. A tendência é que Goiás seja ladrilhado de sítios arqueológicos, muitos 

inexplorados”.  

A professora Sibeli Viana, 

coordenadora do Núcleo de Arqueologia 

do Instituto  Goiano de Pré-História e 

Antropologia da UCG, orienta que as 

pessoas que encontrarem peças 

arqueológicas não devem ficar com elas 

em casa e sim que comuniquem ao 

IPHAN ou ao Museu Antropológico da 

UFG ou ainda ao Núcleo de Arqueologia da UCG, porque essas peças, de grande valor 

histórico e cultural, podem ser mais úteis para um público maior, estando expostas em 

museus e para fins de estudos nos Cursos de Arqueologia. A professora Sibeli “enfatiza que 

escavações devem ser feitas somente por quem detém o conhecimento científico”, pois 

Diego Mendes – Arqueólogo e vice-diretor do 

Museu Antropológico da UFG. 

Foto: Fernanda E. Costa/ UCG 



muitos objetos são frágeis e podem ser danificados, como potes, panelas, jarros, urnas 

feitas em cerâmica (barro/argila).  

De acordo com a reportagem um outro homem, Geraldo Alcir, de 66 anos, morador 

de Ouroana, no município de Rio Verde, no Sudoeste goiano, também possui muitos 

objetos líticos (pedra) polidos que ele encontrou e coletou em propriedade de sua família. 

Depois de tê-los guardado por muitos anos, foi orientado pelos técnicos do IPHAN a expor 

os objetos. Atualmente, a coleção de peças arqueológicas está exposta no Centro de 

Atendimento ao Turista - CAT, em Ouroana. 

Segundo os estudiosos somente o estudo e a catalogação cuidadosa das peças 

arqueológicas encontradas podem nos informar, nos dar pistas de onde, quando e como 

teriam vivido as comunidades indígenas em Goiás e mesmo no território brasileiro, há pelo 

menos 12 mil anos antes do presente (AP). Lembrando que os portugueses somente 

chegaram ao território brasileiro no ano de 1500, isto é, há 520 anos antes do presente 

(AP). Ou seja, antes de os portugueses chegarem ao Brasil, as centenas de sociedades 

indígenas já viviam por aqui, com suas diversidades culturais (línguas, moradias, 

alimentação, caça, plantio...). 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1. Texto didático elaborado pelo professor Ataíde Felício dos Santos, Cepae-UFG, a partir de 
reportagem sobre a Arqueologia em Goiás, publicada no jornal O popular, em 03 de outubro de 
2020.  
 

O museu histórico de Jataí “Francisco 

Honório Campos” possui um dos 

acervos arqueológicos mais 

importantes do Centro-Oeste. Nele 

está localizado o esqueleto do Homem 

da Serra do Cafezal, encontrado em 

Serranópolis – Goiás, que possui idade 

estimada em mais de 11 mil anos. O 

esqueleto é curiosamente conhecido 

como “Zé Gabiroba”, em referência a 

uma fruta do cerrado.  

Fonte: ARRAIS, Cristiano Alencar e 

OLIVEIRA, Eliézer Cardoso de, História 

de Goiás, São Paulo Scpione, 2001. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 
Atividade de História – 2020 

 Roteiro 8 – 26/out. a 30/out. de 2020 
 

Tema: Arqueologia e os povoadores em Goiás. 

 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno(a):_______________________________________________________5º ano ___ 

Atividade do Texto 8 – ARQUEOLOGIA EM GOIÁS 

 

1. O que você compreendeu do texto? Dê sua opinião 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2. Por que é importante, ao se encontrar peças antigas, diferentes, comunicar ao 
IPHAN ou Centros de Arqueologia? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Há semelhanças entre as formas como foram encontradas as peças arqueológicas 

na China (exército de terracota) e a machadinha de pedra polida em Goiás? 
Explique. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4. Por que as pessoas não devem tentar desenterrar objetos diferentes, 
desconhecidos, que tenham encontrado? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



5. Para você qual a importância do estudo que temos realizado sobre Arqueologia? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. Agora seja criativo e faça um desenho bem legal para cada um dos textos (roteiros 7 e 
8). 

Texto 7 - EXÉRCITO ARQUEOLÓGICO DE XIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade do Texto 8 – ARQUEOLOGIA EM GOIÁS 

 

 

 

 

Texto 8 – ARQUEOLOGIA EM GOIÁS 

 

 

 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 8 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Período de realização da atividade: 26 a 30 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 5º___ 

 Vamos recordar os conceitos que já construímos? 

a) conceitos ligados à música em si – canção (estrofe e refrão), timbre 

e melodia 

b) conceitos ligados à prática musical – compositor, arranjador e 

intérprete  

No roteiro anterior vimos que Marília Mendonça atua como compositora e 

intérprete de suas canções. Também solicitei a você que me ouvisse e cantasse 

comigo o refrão da canção Minha Herança, de sua autoria.  

Vamos analisar musicalmente essa canção? Para isso, vou numerar as 

frases do seu refrão. Ouça minha interpretação, cante comigo algumas vezes e 

depois tente dar resposta às questões que se seguem:   

MINHA HERANÇA 

Marília Mendonça 

1.Vai, senta aqui do meu lado 

2.Me deixa te olhar e 

3.Sentir o seu cheiro 

4.Pra me renovar 

5.Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz 

6.Fale do mundo, dos seus planos 

7.Me fale de nós 

8.Senta aqui do meu lado 

9.Leve essa herança 

10.Que ficou em mim 

11.Não quero esperança 

12.E nesse último pedido eu quero só te abraçar 

13.Dez minutos já me bastam 

14.Eu vou me conformar 

 



1. Quantos e quais são os timbres que você ouve? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Sabemos que melodia é a sequência de sons com alturas diferentes, ou 

seja, nessa sequência, eles podem se movimentar para cima (ficando 

mais agudo), para baixo (ficando mais grave) ou permanecer na mesma 

altura. Pois bem, faça um círculo na sílaba mais aguda de cada frase da 

canção. 

3. Por último, procure conhecer mais a vida e a obra/carreira musical de 

Marília Mendonça e escreva nas linhas abaixo as informações que você 

conseguir.  

Vida: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Obra/Carreira Musical 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Obs.: se você for entregar o roteiro respondido via email, utilize o seguinte 

endereço: zetelma@terra.com.br 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08   

  

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Realizar na semana do dia 26 de outubro 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 
    Oi, pessoal! 
    Chegamos ao Roteiro 8, finalizando a 1ª escala. 
Espero que vocês tenham gostado das atividades de 
Ciências e aprendido mais sobre a alimentação como 
um processo muito importante de nossas vidas. 
    Então agora é hora da revisão! Lendo e brincando 
vocês perceberão o quanto aprenderam!  

 
 

Atividade 1: Leia o artigo e analise o infográfico que vem a seguir: 
Estudo relaciona ingestão de alimentos ultraprocessados ao 

envelhecimento das células 
Gabriel Alves 

Alimentos ultraprocessados, como salgadinhos de pacote, pratos prontos 
congelados, refrigerantes e biscoitos industrializados, estão ligados ao envelhecimento das 
células, aponta um estudo feito pela Universidade de Navarra, na Espanha, com dados de 
886 idosos. 

Foram analisadas as dietas dessas pessoas, que tinham idade média de 67,7 anos, e 
o comprimento dos telômeros, que são as "pontas" dos cromossomos —as estruturas 
responsáveis por armazenar o DNA dentro do núcleo das células. Os telômeros funcionam 
como uma espécie de capa protetora —não armazenam informação genética de fato, mas 
conservam a integridade do restante do DNA. Seu tamanho indica qual é a capacidade de a 
célula se replicar, já que, a cada vez que a ela se divide (no chamado ciclo celular), uma 
parte do telômero é perdida. 
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No trabalho, os cientistas mediram os tamanhos dos telômeros a partir de DNA de 
uma amostra de saliva e constaram que, conforme o consumo reportado de 
ultraprocessados era maior, mais frequente eram os casos de telômeros curtos. 

“Acreditamos que a associação observada entre o consumo de alimentos 
ultraprocessados e o risco de ter telômeros curtos pode ser explicada por maior ingestão 
de sal, gordura saturada e açúcar, bem como ingestão inadequadas de fibras e 
micronutrientes. Os participantes que consumiram uma quantidade maior desses 
alimentos em nossa coorte tiveram maior ingestão de [...] carnes processadas e menor 
ingestão de fibras, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, frutas e vegetais; e uma menor 
adesão ao padrão alimentar mediterrâneo”, escrevem os autores no estudo. 

Várias pesquisas em todo o mundo têm tentado demonstrar o impacto na saúde de 
alimentos ultraprocessados, que frequentemente contêm saborizantes, corantes, 
emulsificante e aditivos cosméticos. Os processos industriais deixam esses alimentos 
prontos para consumo e com longa vida de prateleira, mas esses itens também estão 
relacionados a uma dieta pobre e não balanceada, sendo frequente que sejam consumidos 
em excesso. 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 05 de outubro de 2020. Adaptado para fins didáticos. 

Este não é um texto simples, mas a professora Flávia o trouxe por alguns motivos: 
1. Para você perceber como o seu conhecimento lhe ajuda a melhor compreender o mundo. 
Por saber o que é um alimento ultraprocessado, você entendeu melhor este texto. 
2. Para você perceber que o conhecimento que você aprende na escola lhe ajuda a entender 
melhor como nós somos. 



 

CIÊNCIAS                        ROTEIRO 8 3 

3. Para você entender como uma alimentação saudável afeta a vida das mais diferentes 
formas. 
Agora é hora de arrasar na elaboração de uma resposta top das galáxias. A partir do que 
você aprendeu com este texto, construa um argumento para convencer a Gisele, uma jovem 
de 22 anos que come muitos ultraprocessados, a mudar a forma de se alimentar. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Atividade 2: Encontre no caça-palavras as palavras que faltam para completar o texto que resume 
as aprendizagens desta escala. As palavras desse caça palavras estão escondidas na horizontal, na 
vertical e na diagonal, sem palavras ao contrário. 

P R O C E S S A D O S P 

G O R D U R A S M I R R 

O R N E R C A E V N E O 

S H E U N E I A I N P T 

N M I Y T E N H T A A E 

N Y S E T R R R A T R Í 

E C Y E W S I G M U A N 

N A E A T S S E I R Ç A 

T E A M A N M M N A Ã S 

C A R B O I D R A T O S 

Y S E H Y G E A S R E L 

K A I J M I N E R A I S 

 

Nós precisamos nos alimentar. Da comida o nosso corpo retira 
______________________ com os quais produz ________________________ 
para todas as atividades diárias. Além disso, os nutrientes também participam 
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no processo de ___________________, por exemplo, na cicatrização de um 
machucado. Os ____________________ e as _______________________ são 
os nutrientes fornecedores de energia. As ____________________ fornecem o 
material para o corpo crescer e se reparar. As ________________________ e 
os ________________________ auxiliam no bom funcionamento do corpo.  

Ter uma alimentação que promove saúde e bem-estar vai além da 
ingestão dos nutrientes. É importante selecionar alimentos de qualidade, ter 
cuidados no preparo, utilizar ingredientes locais e sazonais, comer com calma e, 
sempre que possível, com companhia. É importante dar prioridade aos alimentos 
_____________________ ou minimamente processados. Os alimentos 
ultraprocessados devem ser evitados. 

 

ATIVIDADE 3 – Jogo da Memória 

Logo abaixo há um conjunto de cartas para você recortar. Elas estão em pares: uma carta é a imagem 
e a outra é a informação relacionada a ela. Também há números para identificar a correspondência. 
Recorte as imagens e coloque-as embaralhadas voltadas para o lado de baixo. Convide alguém da sua 
casa para brincar e aprender com você. As regras são as mesmas do jogo da memória: uma pessoa 
começa virando uma carta e, logo depois, tenta achar a correspondente. Se não encontrar, passa para 
o próximo jogador. Se encontrar, continua jogando. No momento que virar cada carta, leia a 
informação descrita nela para você a pessoa que está brincando aprenderem mais. Vocês podem 
brincar quantas vezes quiserem!!! 
CARTAS DO JOGO DA MEMÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrientes são encontrados 

nos alimentos, absorvidos no 

organismo para as mais 

diversas funções. 

1 

 
 

2
1 

 

1 

 

Carboidratos fornecem 

energia para o corpo. São 

encontrados no arroz, pão, 

macarrão, açúcar etc. 

 

2
1 
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3 
        
As proteínas participam do 

crescimento e reparação do 

corpo. São encontradas na 

carne, leite, ovos, feijão etc. 

3 

 
 

4 
As gorduras fornecem 

energia para o corpo. São 

encontradas em óleos 

vegetais, manteiga, carnes 

etc. 

4 

 

7         Alimentos in natura  

são aqueles obtidos de 

plantas e animais, sem sofrer 

qualquer modificação 

depois de retirados da 

natureza. 

7 

 
 

5       As vitaminas são 

importantes para a 

regulação e bom 

funcionamento do corpo. 

São encontradas em frutas, 

verduras, hortaliças etc. 

5         Os minerais auxiliam 

na regulação e bom 

funcionamento do corpo. 

São encontrados nos 

vegetais, peixes, sal de 

cozinha etc.  

6 

 
 

6 

 

8 
      Alimentos minimamente 
processados são os alimentos 

in natura que passam por 
processos mínimos para 

chegarem com qualidade 
ao consumidor. 

8 
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9 I        Ingredientes culinários 

são extraídos de alimentos 

in natura ou outras fontes 

da natureza, sendo usados 

para temperar e cozinhar 

alimentos. 

 

9 

 

10           Alimentos processados 
são alimentos in natura ou 
minimamente processados 
que recebem sal, açúcar, 

vinagre ou óleo para, 
principalmente, durar mais 

tempo. 
 

10 

 
 

11        Alimentos 
ultraprocessados são 

formulações industriais à 
base de ingredientes 

extraídos ou derivados de 
alimentos ou sintetizados 

em laboratório. 
 

11 

 

12 

       Flávia é a professora de 
Ciências do 5º ano do 

CEPAE. 
 

12 

 
 

 

13 

       Simoni é a nutricionista 
do CEPAE. 

 

13 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08 

  

DATA DE ENVIO: 16 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro de 2020 

REALIZAR NA SEMANA DE: 26 à 30 de outubro de 2020  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora que vocês conheceram no roteiro anterior o que é o processo de urbanização 

do espaço geográfico. Vamos estudar a seguir alguns povos tradicionais que formam o 

Brasil e sua relação com o território, a natureza. Será que existem comunidades de 

pessoas com hábitos e cultura diferentes dos nossos? Como é a relação de alguns povos 

com a natureza? Pensando nessas perguntas, vamos ler, interpretar as informações e 

entender quem são esses povos e como eles vivem. Então, vamos lá crianças

Oi alunos e alunas, no roteiro 7, estudamos sobre Urbanização. Agora 

vamos entender sobre alguns povos tradicionais que formam o território 

brasileiro.  

E para a entrega virtual desse material, envie a foto ou pdf para o e-mail 

da disciplina: geocepae5ano@gmail.com 

Um grande abraço da profª Laís  
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Imagem 01- Gráfico de localidades quilombolas 
Fonte: IBGE  

1- Como você estudou nos primeiros roteiros, o Brasil é um território extenso com vários 

estados, cidades e munícipios. Além, disso sabemos que o povo brasileiro é formado 

por grupos sociais/étnicos e com diferentes culturas. São povos que tem costumes, 

vestimentas, manifestações culturais e religiosas, culinária, tudo de forma variada.  

Assim, observem nos gráficos a seguir o quanto esses povos ou também chamados de 

populações fazem parte de diferentes regiões brasileiras. 
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Imagem 01- Gráfico de localidades indígenas  
Fonte: IBGE  

 

2- Observe os gráficos acima e identifique quais os quatro estados (também chamados de 

unidades da federação) possuem maior número e menor número de populações indígenas e 

quilombolas oficialmente delimitadas no Brasil.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3- Agora que você observou onde estão localizadas essas populações no Brasil, conforme 

os gráficos acima. Vamos tentar entender qual a importância dos lugares que elas vivem 

para as suas sobrevivências.  Mas, para isso leia os trechos da reportagem abaixo e responda 

as questões a seguir:  

 

        Pantaneiros, quilombolas e indígenas relatam destruição causada pelo fogo 

 

O desmatamento que reduz o volume de água no Pantanal, a dificuldade para combater o fogo, a 

destruição de roças e casas, a morte de animais e da vegetação, e as consequências depois que a 

chuva chegar foram debatidos na audiência pública remota sobre queimadas no Pantanal realizada 

pelo deputado estadual Lúdio Cabral  

Moradores relataram o impacto do fogo nas comunidades. “Mais de 80% da nossa área foi queimada. 

A gente perdeu roça, perdeu casa, perdeu nossa medicação tradicional porque queimou grande parte 

da mata. Temos passado os últimos dias com muita tristeza. É muita fumaça, pessoas com dificuldade 

pra respirar. E nossa vida está em risco, porque não temos mais segurança alimentar”, contou 

Alessandra Alves, indígena do povo Guató. 

 Leidiane Nascimento da Silva, da comunidade Pantanalzinho, de Barão de Melgaço, destacou a 

tristeza e impotência diante do fogo. “Vejo tudo aquilo que eu amo se acabando em chamas. O povo 

pantaneiro luta pelo Pantanal. É aqui que residimos, é de onde tiramos nosso sustento”, disse. Maria 

Helena Tavares Dias, do Território Quilombola Vão Grande, de Barra do Bugres, contou que, todos 

os anos, a casa de algum morador queima. “Não só os animais estão sendo mortos. As queimadas 

atingem nossas famílias. Nossas nascentes estão secando.” 

Para a coordenadora da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, Cláudia Sala de Pinho, falta 

visibilidade a quem conserva o bioma. “Tivemos pessoas fazendo guarda dia e noite para o fogo não 

entrar nas casas. É muito triste ver o Pantanal nessa situação. Mas é mais triste ainda saber que isso 

é um dos meios para retirar as comunidades tradicionais do Pantanal. Depois do incêndio é que vamos 
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saber a dimensão do que isso vai causar nos nossos territórios e nas nossas vidas. O Pantanal é nossa 

casa”, disse. (...) 

 

Fonte: https://www.gazetadigital.com.br/ 

 

4-  Ao ler o texto da reportagem acima, responda: por quê o território, o lugar dessas 

populações são tão importantes para elas? Como é a relação delas com a natureza?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


