
ROTEIRO 7 

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! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

DISCIPLINA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

  

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 19/10/2020 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

Olá!! Como você está? Espero que você esteja bem, com saúde e 

muita disposição para os estudos. Hoje eu trouxe flores para alegrar nosso 

dia! Gostou? 

Neste roteiro vamos aprofundar os seus conhecimentos sobre 

Números Naturais. Vamos falar de adição e subtração com números inteiros. 

Você estudou isso no ano passado, lembra? Agora nós vamos estudar de 

novo esse conteúdo, mas com um pouco mais de profundidade. Pronto?! Então, vamos lá! 

 

ADIÇÃO COM NÚMEROS NATURAIS 

Vamos analisar o exemplo abaixo:  

Exemplo 1: Um feirante levou dois centos de laranjas para vender na feira, dessas, vendeu um cento, 

quatro dezenas e oito unidades. Quantas laranjas sobraram? 

 

O feirante levou 2 centos de laranja. Quantas laranjas ele levou? 1 cento = 100, então 2 centos = 

200, entendeu? Então, o feirante levou 200 laranjas para vender na feira. 

 

Dessas, (ou seja, das 200 laranjas) vendeu um cento, quatro dezenas e oito unidades. Vamos 

pensar: 

1 cento + 4 dezenas + 8 unidades = 100 + 40 + 8 = 148 laranjas vendidas. 

 

Quantas laranjas sobraram? 

O feirante levou 200 laranjas e vendeu 148. Quantas sobraram?  Sobraram 200 – 148 = 52 laranjas. 

 

mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com
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Vamos ver você agora! Vou colocar alguns probleminhas para você pensar e mais alguns 

exemplos, ok. 

1) Em uma cidade, o número de carros é formado por seis milhares, mais sete centenas, mais oito 

dezenas e mais seis unidades. Quantos carros tem nesta cidade? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Exemplo 2: Na fazenda de Seu Fernando há 444 cavalos e 1600 bois. O seu Fernando resolveu 

comprar mais 58 bois. Depois dessa compra, quantos são os bois há na fazenda de Seu Fernando? 

Quantos animais há na fazenda agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: Na fazendo da seu Fernando há 2102 animais. São 444 cavalos e 1658 bois. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos resolver? Na fazenda 

há 444 + 1600 animais 

 

     444 

+ 1600 

    2044 animais 

 

Com a compra de 58 bois, o Seu Fernando tem 

agora, 1600 + 58 bois, ou seja,  

1600 

+ 58 

1658 bois 

Na fazenda do Seu Fernando tem, agora, 444 cavalos e 1658 bois, ou seja, o número de 

animais na fazenda é igual a 444 + 1658. Vamos calcular? Vou armar para depois efetuar: 

            444 

        +1658 

           2102 animais 

     

 

Aproveite este espaço. Que tal um lindo desenho de boi ou cavalo? 
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Dica: As somas feitas no exemplo acima poderiam ser feitas da seguinte maneira: 

 

Atenção! Você deve lembrar que para somar usando a Decomposição você precisa 

organizar os números corretamente. Unidade com unidade, dezena com dezena, 

centena com centena e milhar com milhar. 

Lembre-se!   

Quando calcularmos 444 + 1600 usamos a operação ADIÇÃO.  

O resultado dessa operação é o número 2044 e é chamado de SOMA OU TOTAL. 

        O número é chamados de PARCELA, O número 1600 também. Então, neste 

exemplo temos a adição de 2 parcelas (144 + 1600). 

 

Operação: ADIÇÃO  (Vamos armar e efetuar para obter o total) 

     444 PARCELA 

+ 1600 PARCELA 

    2044 SOMA OU TOTAL 

 

Vamos continuar praticando? 

2) As parcelas de uma adição são 1.634, 978 e 43. Qual é o total dessa adição? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Davi tem 275 chaveiros. Gabriel tem 187 a mais que Davi e Heitor tem 363. Quantos chaveiros 

têm os três amigos juntos? Arme e Efetue. Dê a resposta. Não esqueça! 

 

 

 

 

Vamos calcular 444 + 1600:  

444 =             400 + 40 + 4 

       + 1600 = 1000 + 600__________ 

           2044 = 1000 + 1000 + 40 + 4 

 

Agora o cálculo do número de bois: 

1600 = 1000 + 600 

 + 58 =                      + 50 + 8 

1658 =   1000 + 600 + 50 + 8 
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4) Para pintar um edifício foram gastos 450 litros de tinta verde, 387 litros de tinta marrom e 296 

litros de tinta branca. Ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? 

 

 

 

 

 

 

5) Um açougueiro vendeu 380 quilos de carne num dia. No dia seguinte vendeu 495 quilos. Quantos 

quilos de carne o açougueiro vendeu em 2 dias? 

 

 

 

 

 

 

6) Arme e efetue no espaço abaixo da tabela e depois escreva o números que está no quadradinho 

da esquerda (ao lado da adição) no quadradinho da direita, conforme o total encontrado para cada 

operação. Pinte o desenho! 

 

a) 3572+1385 1 

 

 1767 

b) 5457+4552 2  1871 

c) 1533+234 3  4957 

d) 4505+2051 4  6556 

e) 5472+4539 5  6784 

f) 5725+544+820 6  7089 

g) 1457+5457+2457 7  9371 

h) 2541+9320+1552 8  10.009 

i) 5959+741+84 9  10.011 

j) 1477+342+52 10  13.413 
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ESPAÇO PARA AS CONTINHAS DA TABELA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Livro Didático: Meu bem, agora vamos fazer as atividades no seu livro.  

 

Você deve fazer os exercícios da Unidade 3, páginas 61e 62. 

 

Bjos, meu amorzinho! 

Nos encontraremos no Roteiro 08.  

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 07 

 

 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 07 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 19/10 

 

ATENÇÃO: a partir deste roteiro (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) Durante esse período em que estamos ficando mais em casa, acredito que os jogos 

eletrônicos estão sendo muito utilizados entre as crianças e adolescentes. 

Entretanto, ao falarmos de jogos, sabemos que existem os jogos digitais e não 

digitais, que podemos praticá-los nas quadras, no quintal, no celular, mas também 

temos aqueles jogos que nos permitem jogá-los dentro de casa, que são os   jogo 

de tabuleiro, uma boa pedida para que a gente possa se distrair, nos divertir, mas 

também aprender, entender as regras, estratégias e desenvolver a criatividade. 

Existe um jogo, de matriz africana, que se chama “Tsoro Yematatu”. É um jogo 

de fácil acesso, que pode ser jogado em qualquer lugar. Esse jogo é considerado 

um jogo de tabuleiro, mas pode ser construído no caderno, jogar com tampinhas 

ou mesmo na terra, utilizando pedras como objeto. 

Você pode fazer o desenho do tabuleiro no caderno, em alguma folha solta, ou até 

mesmo na terra como faziam as crianças de onde essa brincadeira veio. 

   

                                 
 Regras: é um jogo que necessita de duas pessoas para se jogar, mas 

também pode ter mais pessoas e ser pensado um rodizio para que todos 

(as) joguem. Cada um dever ter 3 tampinhas (mas pode ser jogado com 
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pedrinhas ou peça de dama). São 7 espaços, entretanto, 6 peças no total (3 

para cada jogador).  

As pedrinhas devem ser colocadas de forma aleatória no tabuleiro, sendo 

que ficará um espaço disponível para que os jogadores possam mudar sua 

peça de lugar. Cada um pode mover sua peça para o espaço disponível que 

tiver (sem pular peça), sendo uma movimentação por vez (cada um 

movimenta apenas uma vez no seu momento de jogar).  

O objetivo é colocar as suas três peças em linha reta, alinhadas. Assim 

vamos fazendo rodas de jogos. Chega ao objetivo que conseguir alinhar 

suas três peças. 

 

Vamos lá.. Agora é só desenhar o tabuleiro, encontrar 6 pedrinhas/ tampinhas, e 

convidar alguém para jogar. Nas linhas abaixo, relate como foi esse momento: 

com quem você jogou, quantas vezes jogou, e qual foi a diferença deste momento 

de interação com outras pessoas com aqueles momentos que está jogando no 

celular sozinho (a). 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Vocês se lembram dos textos trabalhados nos últimos roteiros os quais falavam 

sobre a história dos jogos eletrônicos? Nestes textos eram apontados quais os 

primeiros jogos e consoles que foram lançados. Pesquise e identifique, nas 

imagens abaixo, os principais jogos e consoles, escrevendo o nome de cada um 

deles. 

 

 

                                                    
 

 

_________________________                        _____________________________ 
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__________________________                            __________________________ 

 

 

                      
 

__________________________                        __________________________ 

 

 

                      
 

 

___________________________                    ___________________________ 

 

                 
 

 

__________________________                     ______________________________ 
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3) Dos jogos eletrônicos e consoles nas imagens acima, quais deles você já viu e 

jogou? Você já tinha ouvido falar nestes jogos mais antigos antes desses roteiros 

de atividades? Quais? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Fiquem bem, se cuidem, e até a próxima !!!! 

Beijo grande, 

Valleria. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07   
  
DATA DE ENVIO: 16 de outubro 
DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 
Realizar na semana do dia 19 de outubro 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
 

Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 
 
 Cheirinho de bolo assando, de milho cozinhando, de 
pamonha fresquinha. Cheirinho de comida de domingo com 
pudim de sobremesa. Cheirinho do lanche da escola que chega em 
potinhos azuis pelas mãos dos colegas.  
 A comida faz parte da nossa memória e de tantos 
momentos felizes de nossas vidas. Comida lembra pessoas, dias e 
lugares especiais. Eu adoro preparar comidas que meu filho 
Otávio gosta, para quando ele crescer ter memórias felizes ao 
lembrar da macarronada e do pão de queijo da mamãe. Adoro 
receber também o carinho das pessoas por meio da comida: o doce 
de figo preparado pela madrinha, a farofa da tia, a canjiquinha caprichosamente feita pela 
minha mãe. 
 Comida é isso: cheiro, textura, paladar, companhia, carinho... Comer é nutrir o corpo e 
deixar o coração quentinho 
 
ATIVIDADE 1: A professora Flávia apresentou um pouco do que é comida para ela. Gostaria que 
você também fizesse isso. Que tal você escrever sobre suas memórias relacionadas à comida? Pode 
ser uma receita especial de família, uma comida que você gosta muito, um dia especial com comida 
ou até mesmo algo que você gosta de preparar etc. Vou gostar muito de ler! 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2: A comida se expressa das mais diversas expressões artísticas. Seja por meio de 
inspiração ou até mesmo servindo de material artístico. Aprecie algumas delas: 
Poemas visuais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura: 

 
Vertumnus de Giuseppe Arcimboldo,1590–1591.        Natureza morta com cesta. Paul Cézanne – 1888-1890 
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Da série “Crianças de Açúcar” de Vik Muniz, 1996. 

Vik Muniz é um artista e fotógrafo brasileiro. Em viagem a Ilha de São Cristóvão, no Caribe, Vik 
fotografou crianças cujos pais, tristes e cansados, trabalhavam em plantações de cana de açúcar. 
Nas obras dessa série ele retrata essas crianças utilizando açúcar. 
 
O que você sentiu ao apreciar essas diferentes formas de arte? Escolha três e descreva as suas 
sensações e sentimentos. 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3: Quem aqui gosta de tirinha? Eu adoro! Que tal se inspirar nelas e produzir a sua 
própria tirinha relacionada à alimentação?! 

 
Cabeça-Oca, Christie Queiroz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calvin e Haroldo, Bill Watterson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peanuts, Charles Schulz 
 
 



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  

 

Roteiros 7 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 

 

Roteiro 7: Texto e Atividades de História – 2020  
 
Tema: Arqueologia chinesa 

 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a) :________________________________________________5º ano ___ 
 

TEXTO 7 – EXÉRCITO ARQUEOLÓGICO DE XIAN (1) 
 

Recentemente em São 

Paulo houve uma exposição 

cultural com algumas das peças de 

um exército chinês, feitas em 

terracota (argila), em tamanho 

natural, representando parte de 

um exército. 

As poucas peças que vieram 

para a exposição em São Paulo 

fazem parte de um conjunto de 10 

mil peças que estão expostas na China. O exército de terracota como ficou conhecido, 

foi descoberto, por acaso, na China em 1979, por um agricultor que ao iniciar a 

preparação do solo para o plantio, tocou com sua enxada em um objeto feito em 

argila. Com atenção e cuidado, ele foi desenterrando o objeto e percebeu que era uma 

cabeça de soldado. Sem saber do que se tratava, o agricultor comunicou o fato às 

autoridades chinesas que enviaram uma equipe de arqueólogos para o local. 

Sem perceber, o agricultor havia encontrado um valioso bem cultural para a 

sociedade chinesa. Durante séculos, os arqueólogos chineses procuravam o local onde 

poderia estar enterrado o exército de 10 mil peças. Muitas pessoas nem acreditavam 

em sua existência, achavam que fosse apenas uma lenda. 

___________ 

(1) Texto didático elaborado pelo prof. Ataíde Felício dos Santos – CEPAE/UFG – 2020. 



Segundo a literatura, estando prestes a morrer, 

o Imperador Qin Shi Huang decidiu que mataria todos 

os integrantes do seu exército para que eles o 

acompanhassem em sua jornada após a morte, sua 

jornada espiritual.  Assustado com essa decisão do 

Imperador, um de seus sábios conselheiros explicou-lhe 

que isso traria dor e sofrimento aos filhos, às esposas, 

enfim, às famílias dos oficiais e soldados de seu exército. 

Então, o sábio conselheiro sugeriu ao imperador que 

fizesse um exército em terracota e que fosse colocado 

em frente ao seu mausoléu (túmulo). 

 

O imperador aceitou a ideia e decidiu fazer o exército em argila e, para fazê-

lo, mandou chamar todos os artesãos que trabalhavam com barro na China e 

durante muitos anos esses artistas do barro, trabalharam incansavelmente na 

produção das peças que eram produzidas por partes e depois juntadas, coladas e 

queimadas em fornos com alta temperatura e finalmente pintadas: estátuas de 

oficiais e soldados, armas, animais (cavalos), carros de guerra, toda a coleção feita 

em argila. O exército de terracota foi instalado em frente ao mausoléu com os 

restos mortais do Imperador Qin Shi Huang. Com o passar do tempo, durante 

centenas de anos, o local onde estava instalado o exército de terracota foi 

soterrado. 

Após a descoberta do conjunto de peças, o local onde foi encontrado se 

transformou em um sítio de pesquisa arqueológica. As peças foram desenterradas, 

limpas, reorganizadas e tombadas pela UNESCO-ONU como patrimônio histórico-

cultural mundial. Anualmente o local é visitado por milhões de pessoas que têm a 

oportunidade de conhecer esse magnífico conjunto arquitetônico da história 

chinesa.  

 

 

 

 

 

 

 

A passagem dos anos e a exposição ao ar 

desbotou a pintura dos guerreiros e cavalos 

em tamanho natural. Os arqueólogos 

trabalham agora para lhes devolver o brilho 

de outros tempos e reconstruir o conjunto 

formado pelas peças soltas encontradas no 

mausoléu. 

 Imperador Qin foi 

sepultado, em 210 a. C 
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Atividade de História – 2020 

 Roteiro 7 – 19/out. a 30/out. de 2020 
 

Tema: Arqueologia chinesa 
 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno(a):______________________________________________________5º ano ___ 

Atividade do Texto 7 - EXÉRCITO ARQUEOLÓGICO DE XIAN (1) 

1. Ao ler o texto, o que mais chamou sua atenção? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Qual sua opinião sobre a decisão do Imperador em levar consigo para a morte 

o seu exército?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. O que você achou sobre a sugestão dada pelo Conselheiro do Imperador em 

construir um exército de terracota?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Ao aceitar a sugestão de seu Conselheiro, o que demonstrou o Imperador? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Qual a importância da sugestão do Conselheiro e da decisão do Imperador 

para a cultura da humanidade e para a ciência arqueológica?     

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 7 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Período de realização da atividade: 19 a 26 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 5º___ 

Olá! Espero que tudo esteja bem! 

Nos roteiros anteriores (5 e 6 juntos) tentamos construir dois tipos de conceitos:  

a) conceitos ligados à música em si – são aqueles relacionados à constituição 

da música. Os conceitos ligados à música em si que já desenvolvemos são: 

canção, timbre e melodia 

b) conceitos ligados à prática musical - são aqueles que fazem referência à 

ação das pessoas em relação à música, à sua prática. Os conceitos ligados 

à prática musical que já desenvolvemos são: compositor e arranjador. Há 

um outro que quero que você entenda: Intérprete.   

Intérprete é a pessoa que executa a música criada pelo compositor e arranjada 

pelo arranjador. Ou seja, ele interpreta a música que outra pessoa criou. Essa 

interpretação pode ocorrer através do canto ou da execução de instrumentos musicais. 

Mas por que estamos estudando esses conceitos ligados à prática musical? 

Porque no roteiro nº 4 vocês indicaram nomes de cantores goianos que produzem 

música. Alguns deles cantam canções que eles mesmos compuseram, ou seja, são 

compositores. Outros cantam canções não compostas por eles, ou seja, são intérpretes. 

Há também muitos que cantam suas próprias composições e composições de outras 

pessoas. Ou seja, são, ao mesmo tempo, compositores e intérpretes. Um exemplo disso 

é Marília Mendonça, trazida pela Letícia do 5º ano A. 

A Letícia escreveu que a primeira composição da Marília Mendonça foi a canção 

Minha Herança, mas essa canção ficou famosa através da interpretação da dupla João 

Neto e Frederico. Nesse caso, então, a Marília Mendonça é a compositora dessa canção 

e João Neto e Frederico são seus intérpretes.  



Vamos começar a estudar a parte do refrão dessa canção. Mas o que é refrão? 

Aí vai mais um conceito ligado à música em si.  

Refrão é a parte de uma canção que se repete. Já sabemos que uma canção 

possui texto, ou seja, uma mensagem expressa por palavras que são cantadas através 

de uma melodia.  

O texto de uma canção pode ser organizado através de estrofes e refrão. As 

estrofes são partes com texto diferente, mas o refrão tem o mesmo texto e se repete 

várias vezes. Normalmente, o refrão fica entre as estrofes.   

Vá até nosso Playlist e me ouça interpretando o refrão da canção Minha 

Herança da compositora e intérprete Marília Mendonça. Tente cantar comigo.  

 

MINHA HERANÇA 

Marília Mendonça 

Vai, senta aqui do meu lado 

Me deixa te olhar e 

Sentir o seu cheiro 

Pra me renovar 

Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz 

Fale do mundo, dos seus planos 

Me fale de nós 

Senta aqui do meu lado 

Leve essa herança 

Que ficou em mim 

Não quero esperança 

E nesse último pedido eu quero só te abraçar 

Dez minutos já me bastam 

Eu vou me conformar 

 

Obs.: você não precisa devolver esse roteiro porque não há atividade para 

ser corrigida. 
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DATA DE ENVIO: 16 DE OUTUBRO DE 2020
DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 
Realizar na semana do dia 19 de outubro 

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá turminha! 

Tudo bem com vocês? 

Nos roteiros de agora teremos um pouco mais de tirinhas e crônicas. 

Não  deixem de  visitar  o  nosso  site:  www.cepaequartoequinto.com
estamos postando vídeos que complementam os nossos roteiros de
estudo.  É  interessante,  também,  visitar  o  blog,  por  lá  podemos
conversar  sobre as postagens.  É uma forma de “ouvir”  vocês por
meio dos comentários. 

Atenção: agora vocês enviarão os roteiros de Língua Portuguesa
para o meu e-mail: joycelaine@ufg.br 

Beijos e abraços, 

Profe. Joyce 

Quem conhece Diane Valdez? 

Diane nasceu e cresceu no Mato Grosso do Sul, quando adulta veio morar
em Goiânia,  porque tornou-se professora  da Faculdade de Educação da
UFG. Diane é uma mulher apaixonada por literatura infantil, ela é contadora
de histórias e já escreveu vários textos e livros para crianças. Ela acredita
que o livro literário deveria ser um direito de todas as crianças, para que
todas  elas  pudessem  conhecer  por  meio  dos  livros  as  mais  incríveis
histórias.  A  crônica  “se  gente  fosse livro”  que vocês irão  ler  na  próxima
página é de sua autoria, é linda e cheia de poesia.  
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Atividade 1 

Leia a crônica, primeiro de forma silenciosa, lendo com os olhos. Em seguida,
faça uma segunda leitura em voz alta, porque é  um texto poético que merece
ser lido com entonação e pausas. 

Se gente fosse livro 
Diane Valdez 
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Se  gente  fosse  livro,  ao  invés  de
bibliotecas,  teríamos  “gentiotecas”.  Lugares
grandes,  lotados  de  livros-gente  com  uma
infinidade  de  temas,  tamanhos  e  cores.  Sim,
pois  nós  humanos  somos diferentes  e  é  isso
que nos deixam contentes! Eu gosto de gente e
de  livro.  Gosto  também  de  bichos.
Principalmente  de  gatos  e  de  cachorros.  Por
falar nisso, fiquei rindo, imaginando como seria
se a Frida, minha gata e o Nabu, meu cachorro,
fossem  livros-bichos.  Seriam  obras  animais
cheias  de  pelos,  encantos,  caras  e  poses
engraçadas. 

Minha  família  daria  uma  montanha  de
livro-gente.  Por  exemplo,  meu irmão seria  um
livro tipo mandão, reclamão, daqueles que dão
ordens.  Mesmo  exigente  o  Livro-Irmão  me
contaria um tanto de coisas sobre dinossauros,
plantas carnívoras, tesouros de piratas e outros
encantamentos.  E,  quando  fechássemos  os
olhos  tomaríamos  com  as  mãos  toda  as
belezuras curiosas deste livro. É bem verdade
que, se na minha família daria livro-gente para
todos os gostos, imaginem no meu bairro e na
minha escola? Teria muito livro divertido. 

Nessa viagem de gente virando livro, elegi qual seria o meu favorito: o Livro-Vó.
Um livro grande, volumoso, com tantas páginas de histórias que nem deu para ver todas.
Este livro tinha uma capa transparente com borda cor de terra,  decorada com flores
simples  rodeadas  de  pequenos  pirilampos  que  piscavam,  iluminando  a  entrada,
convidando a gente para entrar. Feito enciclopédia, o Livro-Vó tinha pequenas grandes
histórias, pois a autora além de acumular saberes intermináveis, gostava de dividir seus
conhecimentos. Era um livro que todos queriam um exemplar. Crianças e adultos. Não
sei como isso se dava, mas o Livro-Vó estava sempre acessível a todos. Sem muitas
normas como mãos limpas, horários e outros. 



O  Livro-Vó  tinha  infinitas  histórias  de  magias,  de  seres  encantados  e
desencantados. Tinha cantos e trovas sobre plantas que curam.  Era um livro inteiro de
sabedorias. Histórias de cuidados com os recém nascidos, talismãs para espantar cobras,
romances  de  novelas  de  rádio,  contos  de  violências  e  sobrevivências  de  mulheres
corajosas. Nós, meninas, admirávamos aquela valente gente que encarava guerras, fome,
miséria e mesmo assim não deixavam de ser bonitas, engraçadas e criativas. Ficar perto
daquele  livro,  folhear  aquelas  páginas  macias  e  enrugadas  de  vivências,  nos  faziam
personagens do passado.

Apesar  de o Livro-Vó ser  cheio de coisas bacanas,  também tinha,  em menor
proporção, lições de ordens e broncas. Claro, a gente pulava estes capítulos quando não
era  possível,  esquecia  deles  quando  chegávamos  nas  páginas  amaciadas  beirando
proteção, cuidados e afetos. Este livro aos poucos foi  desaparecendo. E como muitos
sumiu deixando vazio um lugar que não será preenchido por outro. 

O Livro-Vó tinha cheiros como nenhum outro. As vezes cheirava jasmim, rosa,
cravo, alecrim, hortelã, canela, baunilha, manjericão, terra molhada… Os cheiros ficaram.
Assim, toda vez que o vento os espalham, eu fecho os olhos e trago o Livro-Vó bem
perto. 

Quieta em um canto,  retomo este livro  antigo sempre atual.  Respiro  devagar,
passo as páginas, escolho algumas histórias e sinto os perfumes que trazem lembranças
e, lentamente, diminuem a dor da saudade da autora. Depois fecho o livro e guardo-o em
um canto da memória. E você, qual livro-gente seria o seu favorito? 

Fonte: Crônica publicada no caderno “Almanaque” do Jornal O popular, em 2015. 

Pensando o texto 

Crianças, não é mesmo muito interessante a ideia de comparar livro com
gente? Fiquei pensando quando li essa crônica, que essa história de gente
ser livro faz muito sentido, porque cada pessoa que habita este mundo conta
uma história. Uma história da sua própria vida. É tão lindo quando Diane fala
do Livro-Vó, da sua capa, das suas páginas... eu fiquei imaginando na minha
mente como seria essa senhora tão amorosa e tão cheia de sabedoria que
contava histórias de magias e seres encantados, de romances de novelas de
rádio e histórias de mulheres corajosas que sobreviveram a tantas violências. E você,
qual livro-gente seria o seu favorito? O meu, acho que seria o Livro-João, um livro-
filho cheio de perguntas sem fim e cheio de curiosidades sobre a vida dos repteis.  

Atividade 2 

O desafio do dia é escolher um livro-gente e escrever sobre ele. Pense em uma pessoa
que você goste muito e que é muito importante para você. Inspire-se no livro-gente da
Diane Valdez e escreva o seu. Tenho certeza que muitas pessoas especiais fazem parte
da sua vida e seriam livros incríveis. E depois, poderemos mostrar a Diane Valdez os
nossos livros-gentes. Ela vai adorar conhecê-los! Na próxima página está o roteiro que te
ajudará a escrever um texto interessante sobre o seu livro-gente favorito. 
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Dicas de pontuação: 

 Utilize vírgula (,) para colocar pausa entre as palavras: “Meu irmão seria um livro

tipo mandão, reclamão, daqueles que dão ordens”. 
 Utilizamos vírgulas para separar  ideias,  como: “Feito  enciclopédia,  o  Livro-Vó

tinha  pequenas  grandes  histórias,  pois  a  autora  além  de  acumular  saberes
intermináveis, gostava de dividir seus conhecimentos”.

 Utilizamos interrogação ( ?) para perguntar: “E você, qual livro-gente seria o seu
favorito”? 

 O ponto final é o fim de uma ideia: “O Livro-Vó tinha cheiros como nenhum outro”.

Roteiro para a escrita do texto 

1. Título 
2. Primeiro parágrafo - escolha o seu livro-gente: avó, avô, um amigo, amiga, pai,

mãe, tios… Depois escreva como seria esse livro: sua capa, as ilustrações, se
tem cheiros, sons. 

3. No segundo parágrafo- escreva as histórias e brincadeiras que teriam nas suas
páginas.  Histórias de amor,  de contos de fadas,  brincadeiras de cantigas de
roda. Volte ao texto da Diane, reveja como ela fez e se inspire para escrever o
seu texto. “ 

4. No terceiro e último parágrafo escreva, porque esse livro-gente é importante para
você. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ilustre o texto: 

Para saber um pouco mais! 

Nas próximas páginas tem duas crônicas bem curtinhas e divertidas que fazem parte de
uma  coletânea  que  se  chama  “A  vida  da  gente”  que  foram  publicadas  no  Jornal
Suplemento Folhinha de São Paulo. Você irá perceber através da leitura que as crônicas
possuem temas do nosso dia a dia. Assim, um simples acontecimento do nosso dia pode
virar matéria de escrita para uma crônica. 

Boa leitura!!!

Beijos e abraços,  
da Profe. Joyce 
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Fonte: Crônica de Fernando Bonassi, com ilustrações de Chico Marinho, publicadas no
Suplemento Folhinha de São Paulo “Vida da Gente” em 1999. 
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Fonte: Crônica de Fernando Bonassi, com ilustrações de Chico Marinho, publicadas no
Suplemento Folhinha de São Paulo “Vida da Gente” em 1999. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

  

DATA DE ENVIO: 16 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro de 2020 

REALIZAR NA SEMANA DE: 19 à 23 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 

vamos continuar entendo os processos que fazem parte dele. Vocês sabem que muitas 

cidades crescem a todo momento, são casa e prédios sendo construídos, bairros 

surgindo, condomínios. Mas, o que será que acontece com a população dessas cidades? 

O que muda na paisagem delas? Pensando nessas perguntas, vamos ler, interpretar as 

informações e entender como o processo de urbanização acontece. Então, vamos lá 

crianças

Oi alunos e alunas, no roteiros 6, estudamos sobre o Espaço 

Geográfico e Tecnologia. Agora vamos estudar sobre o processo de 

urbanização.  

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 da população urbana brasileira  

                 Fonte: IBGE  

 

 

1- No Brasil temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um órgão 

governamental responsável por realizar o que chamamos de Censo Demográfico, mas 

professora o que é isso? Então vamos lá, esse processo é o levantamento e estudo de 

dados estatísticos sobre a população. Por exemplo, para sabermos quantas pessoas 

nasceram numa cidade brasileira, precisamos acessar o site do IBGE. Agora, que vocês 

entenderem porque esse trabalho de dados é importante. Observem o gráfico da imagem 

abaixo e as imagens a seguir:      
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Imagem 02- Cidade de São Paulo  

Fonte: mundouol.com.br  

 
 

 
Imagem 03- Cidade de Recife  

Fonte: http://www2.recife.pe.gov.br/ 
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 2 - As imagens acima revelam um processo muito importante chamado Urbanização, 

que significa o aumento da população urbana em ritmo acelerado. Agora, observe os 

dados das barras coloridas do gráfico e as paisagens das duas cidades e diga quais as 

regiões brasileiras que tem maior e menor população urbana? E o que tem de semelhante 

nas imagens das cidades? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3-Sabemos que as cidades tem muitos problemas ambientais, como poluição, lixo em locais 

não adequados, alagamentos, dentre outros. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. Leia 

a reportagem abaixo e no final produza um texto sobre a importância de cuidar da cidade. 
 

Incêndio no Pantanal deixa cidades em situação de emergência e sem 
internet 

Um incêndio de grandes proporções atinge desde o último domingo (27) uma 
extensa área de pantanal entre os municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá, 
em Mato Grosso do Sul. O fogo se espalhou por cerca de 50 mil hectares. 
 
Segundo os bombeiros, o incêndio começou na região do Morro do Azeite e do 
Passo do Lontra em seis pontos isolados e distantes uns dos outros, o que eleva 
a probabilidade de que tenha sido provocado pela ação humana.  
 
"Não é possível dizer ainda que foi criminoso, porque não foi feita perícia, mas 
certamente é fruto da ação do homem, seja por negligência ou por imprudência", 
afirma o tenente Coronel Fernando 
 
Fonte: https://www.diariodepernambuco.com.br/ 
NOTÍCIA DE BRASIL 
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Tema: Cuidar da Cidade  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


