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DATA DA DEVOLUÇÃO: 02/10/2020 
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Este Roteiro pode ser enviado até a data de devolução para 

o e-mail da turma: 

cepaequintoano@gmail.com 

Envie em formato pdf ou fotos. Verifique se as fotos 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. 

 

Visite também periodicamente o site do CEPAE 

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

 

Bons estudos! 



 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA– 5º ANO

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04

DATA DE ENVIO:  18 de setembro                                                 
DATA DE ENTREGA: 02 de outubro
Realizar este Roteiro na semana do dia 28 de setembro
Professora Joyce

Aluno (a) ___________________________________________ série __________

Atividade 1

 

1

O nosso autor Carlos Drummond de Andrade tinha 
um grande herói: o Robinson Crusoé. Quando ele 
era menino lia uma revista para crianças que se 
chamava“ O tico-tico” e foi nesta revista que ele o 
conheceu. Robinson, na verdade é personagem de 
um romance, que foi escrito por Daniel Defoe, um 
escritor inglês. Robinson era um jovem muito 
aventureiro que resolveu embarcar em uma 
aventura pelo mar num navio, mas o que ele não 
esperava é que uma forte tempestade fizesse o seu 
navio naufragar. Toda a tripulação do embarcação 
morreu, ele foi o único sobrevivente, por sorte a 
maré o levou até uma ilha no meio do mar. 
Robinson ficou preso na ilha por 28 anos, construiu 
uma casa no alto de uma árvore para se proteger 
dos animais e criou ovelhas. Anos mais tarde 
encontrou um índio que havia fugido de sua tribo, 
por quem Robinson batizou de Sexta-feira, fazendo 
dele seu servo. 

Imagens retiradas do Almanaque 
“Drummond testemunho da experiência 
humana” publicado em 2011. 

Agora que você conheceu um pouco 
mais sobre o herói do Carlos 
Drummond de Andrade, leia o poema a 
seguir: 



FIM

Carlos Drummond de Andrade 

Por que dar fim a história?
Quando Robinson Crusoé deixou a ilha, 
que tristeza para o leitor do Tico-Tico. 
Era sublime viver para sempre com ele e com
                                                            ( Sexta-feira)
Na exemplar, na florida solidão, 
sem nenhum dos dois saber que eu estava aqui. 

Largaram-me entre marinheiros-colonos, 
sozinho na ilha povoada, 
mais sozinho que Robinson, com lágrimas
desbotando a cor das gravuras do Tico-Tico. 

Fonte: Poema retirado do livro “ Boitempo” publicado em 1973, pela Editora Ática. 

Atividade 2 

Ao ler a história de Robinson Crusoé, o poeta Carlos Drummond de Andrade imaginou-se
dentro dela vivendo na ilha com o seu herói e com o índio Sexta-feira. É isso que acontece
quando nos rendemos ao poder  dos livros e da leitura,  conhecemos mundos e pessoas,
interessantes, vivemos aventuras incríveis sem sair do lugar. Mas quando o menino Carlos
chegou ao final da história descobriu que seu herói Robinson deixaria a ilha e sentiu muita
tristeza ao saber disso. Carlos se decepcionou com o fim da história, pois seu desejo era que
o seu herói permanecesse na ilha para sempre.

2

E você, tem algum herói? Ele pode ser da vida real como o 
papai, a mamãe, a vó, o vô, alguém que você admira… ou 
pode ser personagem de alguma história que você leu em um 
livro, viu em um filme ou em um desenho animado. Que tal 
escrever sobre ele? 



Roteiro para escrever o texto 

1) Dê um título para o seu texto. 
2) No primeiro parágrafo diga quem é o seu herói favorito (Se ele é personagem de
algum livro ou se ele é da vida real como alguém que você admira.) 
3) Descreva o seu herói (como ele é fisicamente e como é o seu jeito de ser).
4) Para terminar diga no texto porque você admira seu herói.
5) Releia o seu texto, observe se as suas ideias estão claras e se não esqueceu de
escrever alguma palavra. É muito importante que você coloque pontuação no texto para
que ele fique organizado.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ilustre: 
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Sólidos Geométricos 
POLIEDROS E NÃO POLIEDROS: 

 

 ATIVIDADE 14: Na figura seguinte estão representados sólidos geométricos. 

 

1. Identifique os sólidos que são formados: 

a) Apenas por porções de superfícies planas:   ______________________________ 

 

b) Apenas por porções de superfície curvas: _________________________________________________________ 

Olá! Tudo em paz com 

você? Hoje começaremos o 

roteiro 4. Vamos avançando! 

Verifique a data de entrega 

deste roteiro para não perder o 

prazo, ok. Vamos lá?! 

Os sólidos geométricos classificam-se em poliedros (quando limitados por 

polígonos) e em não poliedros (quando têm porções de superfícies curvas). 
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2. Como se classificam os sólidos formados: 

a) apenas por porções de superfícies planas. ______________________________ 
  

b) por porções de superfícies curvas. _____________________________________

 

 

ATIVIDADE 15:  

1. Indique quais dos poliedros seguintes são convexos e quais são côncavos. 

 

Poliedros convexos: ______________________      Poliedros côncavos: _____________________ 

 

2. Complete as tabelas: 
Tabela A 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
___________________________________ 

 

Um poliedro diz-se convexo quando 

qualquer segmento de reta que une dois 

pontos do poliedro está nele contido. 

Caso contrário, diz-se côncavo. 

Os poliedros dividem-se em três grupos: (1) Prismas, (2) Pirâmides e (3) Outros 

poliedros. 

Os não poliedros dividem-se em quatro grupos: (1) Cilindros, (2) Cones, (3) Esferas e (4) 

Outros não poliedros. 
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Tabela B 

 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 

 

 

3. Observe os desenhos de sólidos geométricos: 

 

 
 

Identifique pela letra correspondente a ou as figuras que representam: 

 
a) poliedros ________________________ 

b) outros poliedros __________________ 

c) outros não poliedros ______________ 

d) cones __________________________ 

e) prismas ________________________ 

f) pirâmides ______________________ 

g) cilindros _______________________ 

h) esferas ________________________

 
OS ELEMENTOS DOS POLIEDROS: 

 

❖ FACES: Base(s) e Superfícies Laterais → polígonos que limitam a superfície dos poliedros. 

❖ ARESTAS → segmento de reta que resulta da interseção de duas faces. 

❖ VÉRTICES → pontos onde se encontram três ou mais arestas. 

 

ATIVIDADE 16: Observe as figuras ao lado 
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Nos reencontraremos no Roteiro 5.  

Bjks!!! 

 

Profª Jane 

1- Indique o nome correspondente a cada letra: 

 

a) A __________________________ 

b) B __________________________ 

c) C __________________________ 

d) D __________________________ 

Vamos agora olhar bem cada figura e identificá-las pelo nome: 

 

 
 

ATIVIDADE 17: Observe quais sólidos rolam e quais não rolam 

 

Complete a tabela abaixo escrevendo o nome de cada 

sólido e marcando com um X a coluna “rola” ou não 

“rola”. 

 

 

 

NOME DO SÓLIDO ROLA NÃO ROLA 

   

   

   

   

 

ATIVIDADE 18: LIVRO DIDÁTICO 
 
Para essa atividade peço que resolva os exercícios das páginas 31 até 34.   
 
Curiosidades: Amores, se puderem assistam aos seguintes vídeos: 
 
Sólidos Geométricos para crianças - Vocabulário ensino fundamental I 
https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U   
Figuras planas, linhas e sólidos geométricos para crianças - Geometria para crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=TeCKbjD9O44  
Os Sólidos Geométricos 
https://www.youtube.com/watch?v=WDHwH3SKnxw  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U
https://www.youtube.com/watch?v=TeCKbjD9O44
https://www.youtube.com/watch?v=WDHwH3SKnxw
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1- O Brasil é um país que produz muito produtos para exportar e importa 

muitos produtos, além disso, tem várias fábricas, está no mundo 

globalizado. Agora leia a poesia abaixo e escreva sobre quais marcas de 

empresas multinacionais você conhece e faz uso dos produtos delas no seu 

dia-a-dia. 

 

EU, ETIQUETA 

Em minha calça está grudado um nome 

que não é meu de batismo ou de cartório, 

Oi crianças, vamos 

continuar nosso estudo 

sobre o Brasil .... 



um nome... estranho. 

Meu blusão traz lembrete de bebida 

que jamais pus na boca, nesta vida. 

Em minha camiseta, a marca de cigarro 

que não fumo, até hoje não fumei. 

Minhas meias falam de produto 

que nunca experimentei 

mas são comunicados a meus pés. 

Meu tênis é proclama colorido 

de alguma coisa não provada 

por este provador de longa idade. 

Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 

minha gravata e cinto e escova e pente, 

meu copo, minha xícara, 

minha toalha de banho e sabonete, 

meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens 
,letras falantes, 

gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, 
premência, indispensabilidade, 

e fazem de mim homem-anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. 

Estou, estou na moda. 

É duro andar na moda, ainda que a moda 

seja negar minha identidade, 

trocá-la por mil, açambarcando 

todas as marcas registradas, 

todos os logotipos do mercado. 

Com que inocência demito-me de ser 

eu que antes era e me sabia 

tão diverso de outros, tão mim mesmo, 

ser pensante, sentinte e solidário 



com outros seres diversos e conscientes 

de sua humana, invencível condição. 

Agora sou anúncio, 

ora vulgar ora bizarro, 

em língua nacional ou em qualquer língua 

(qualquer, principalmente). 

E nisto me comparo, tiro glória 

de minha anulação. 

Não sou - vê lá - anúncio contratado. 

Eu é que mimosamente pago 

para anunciar, para vender 

em bares festas praias pérgulas piscinas, 

e bem à vista exibo esta etiqueta 

global no corpo que desiste 

de ser veste e sandália de uma essência 

tão viva, independente, 

que moda ou suborno algum a compromete. 

Onde terei jogado fora 

meu gosto e capacidade de escolher, 

minhas idiossincrasias tão pessoais, 

tão minhas que no rosto se espelhavam 

e cada gesto, cada olhar 

cada vinco da roupa 

sou gravado de forma universal, 

saio da estamparia, não de casa, 

da vitrine me tiram, recolocam, 

objeto pulsante mas objeto 

que se oferece como signo de outros 

objetos estáticos, tarifados. 



Por me ostentar assim, tão orgulhoso 

de ser não eu, mas artigo industrial, 

peço que meu nome retifiquem. 

Já não me convém o título de homem. 

Meu nome novo é coisa. 

Eu sou a coisa, coisamente. 

 

(Carlos Drummond de Andrade)  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 1 – O Guia Alimentar Brasileiro propõe uma classificação dos alimentos de acordo 
com o nível de processamento empregado na produção deles. Vamos entender melhor: 

Alimentos in natura: são obtidos diretamente 
de plantas ou animais, e não sofrem qualquer 
modificação após deixarem a natureza. 
 
Alimentos minimamente processados: são 
alimentos in natura que passam por processos 
como a remoção de partes não comestíveis ou 
indesejáveis, fermentação, pasteurização ou 
congelamento, para chegarem com qualidade 
ao consumidor. As alterações são mínimas. 
Esses alimentos não recebem a adição de sal, 
açúcar, óleos, gorduras nem outros 
ingredientes 

ALIMENTOS	IN	NATURA	E	ALIMENTOS	
MINIMAMENTE	PROCESSADOS	DEVEM	SER	A	
BASE	DE	TODAS	AS	REFEIÇÕES	 

 

Exemplos: 
- hortaliças (legumes e verduras) e frutas in 
natura ou embaladas, fracionadas, 
refrigeradas ou congeladas 
- arroz, milho (em grão ou na espiga) e outros 
cereais em grãos 
- feijões (preto, carioca, fradinho, vermelho, 
guandu, branco etc.) 
- cogumelos frescos ou secos 
- frutas secas (ameixa, damasco, figo, etc.);  
- suco de fruta (natural ou pasteurizado e sem 
adição de açúcar ou outras substâncias);  
- castanhas (castanha-de-caju, castanha de 
baru, castanha-do-brasil), noz, amêndoa, 
amendoim 
- especiarias em geral e ervas frescas ou secas;  
- farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e  
- macarrão ou massas frescas ou secas feitas 
com essas farinhas, água e ovos 
-carnes de gado, de porco e de aves e 
pescados frescos, resfriados ou congelados 
- leite pasteurizado, UHT ou em pó 
- iogurte (sem adição de açúcar)  
- chá, café, água potável  
- ovos  

É chegada a hora da atividade de Ciências! 
Bom encontrar você novamente. 

Hoje vocês vão aprender uma nova forma de classificar os 
alimentos. 

Tem conhecimento lhe esperando! 
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Ingredientes culinários: são extraídos de 
alimentos in natura ou outras fontes da 
natureza, sendo usados para temperar e 
cozinhar alimentos. 
 

DEVEM	SER	UTILIZADOS	EM	
PEQUENAS	QUANTIDADES	AO	
TEMPERAR	E	COZINHAR	ALIMENTOS	 

 

Exemplos 
- óleos de soja, de milho, de girassol e de 
canola 
- azeite de oliva 
- manteiga 
- banha de porco 
- gordura de coco 
- açúcar de mesa branco, cristal, demerara  
ou mascavo 
- açúcar de coco 
- sal de cozinha refinado ou grosso 
 

Alimentos processados: são alimentos in 
natura ou minimamente processados que 
recebem sal, açúcar, vinagre ou óleo para, 
principalmente, durar mais tempo. As técnicas 
de fabricação incluem cozimento, fermentação, 
salmoura, entre outros. 
 

RECOMENDA-SE	CONSUMI-LOS	COMO	PARTE	
DE	PREPARAÇÕES	CULINÁRIAS	FEITAS	COM	
BASE	EM	ALIMENTOS	IN	NATURA	OU	
MINIMAMENTE	PROCESSADOS	 

 

Exemplos: 
- conservas de cenoura, pepino, ervilhas, 
palmito, cebola, couve-flor, dentre outros 
legumes, preservados em salmoura ou em 
solução de sal e vinagre 
- extrato ou concentrado de tomate (com sal 
e/ou açúcar)  
- frutas em calda ou cristalizadas;  
geleias 
- carne seca e toucinho 
- sardinha e atum enlatados 
queijos 
- pães feitos com farinha de trigo, fermento,  
água e sal 
 

Alimentos ultraprocessados: são formulações 
industriais à base de ingredientes extraídos ou 
derivados de alimentos (óleos, gorduras, 
açúcar, amido modificado) ou sintetizados em 
laboratório (corantes, aromatizantes, 
realçadores de sabor etc). Os rótulos podem 
conter listas enormes de ingredientes. A 
maioria deles tem a função de estender do 
alimento, ou, ainda, dotá-lo de cor, sabor, 
aroma e textura para torna-lo atraente. 
Quando presentes, ingredientes in natura ou 
minimamente processados aparecem em 
proporção reduzida. 
 
	
DEVEM	SER	EVITADOS 

Exemplos: 
- guloseimas em geral (chocolates, pirulitos, 
sorvetes etc.) 
- cereais matinais açucarados 
- bolos e misturas para bolo 
- margarina 
- barras de cereal 
- sopas, macarrão e temperos “instantâneos” 
- molhos prontos  
- salgadinhos “de pacote” 
- refrescos e refrigerantes 
- iogurtes e bebidas lácteas adoçados e 
aromatizados 
- bebidas energéticas 
- produtos congelados e prontos para 
aquecimento (lasanha, pizza, nuggets, etc.);  
- pães, bolachas e biscoitos feitos com  
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, 
soro de leite, emulsificantes e outros aditivos  
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 Imagino que alguns de vocês devem ter pensado “Mas professora Flávia, os ultraprocessados 
são os mais gostosos. Então eu devo parar de comê-los?”. 

 A professora Flávia não está aqui pra dizer a vocês o que comer e o que não comer. Mas 
espero que as informações das nossas atividades façam vocês pensarem mais sobre o que estão 
consumindo, ok? Assim, vocês poderão fazer melhores escolhas que contribuam para a sua saúde na 
hora de comer. 

 

ATIVIDADE 2 – Procure na geladeira e no armário da sua casa alimentos que se enquadram em 
cada uma das categorias de nível de processamento. Se ficar em dúvida, volte ao quadro anterior. 
Quero que você coloque o nome do produto, por exemplo, ao invés de bolacha, colocar Biscoito de 
Maizena Bauducco. E mais uma coisa: vamos deixar essa tabela bem recheada de alimentos, xô 
preguicinha! 

Alimentos in natura e minimamente 
processados 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes culinários 

 

 

 

 

Alimentos processados 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos ultraprocessados. 

 

 

 

ATIVIDADE 3 – Por que os ultraprocessados são tão gostosos?                      

Levanta a mão quem nunca sentou na frente da televisão e comeu um pacote 

de batata frita ou salgadinho inteiro? Ou tomou um pote cheio de sorvete num 

dia de calor? 

A indústria alimentar investe para tornar os alimentos ultraprocessados cada 
vez mais atrativos e extremamente saborosos, favorecendo o comer sem parar. 
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Além disso eles investem muito dinheiro em propaganda para convencer os consumidores da 
qualidade de seus produtos.  

O problema é que os alimentos ultraprocessados favorecem o consumo excessivo de calorias, 
pois apresentam-se em tamanhos grandes, com concentrações elevadas de açúcar, sal e gordura. 
Como podem ser consumidos em qualquer lugar sem precisar de talher ou mesa, é fácil comê-los sem 
prestar atenção e nem percebemos se estamos com fome ou não. Muitas vezes comemos por comer. 
Além disso, os ultraprocessados acabam tomando o espaço de alimentos mais saudáveis como frutas, 
verduras e até mesmo água.  

Por todos os motivos apresentados, os ultraprocessados devem ser consumidos com 
moderação. Está com sede? Melhor é tomar água do que refrigerante. Para o lanche da tarde que tal 
comer uma banana no lugar da bolacha recheada? Você pode começar a trocar aos poucos os 
alimentos ultraprocessados por outros mais saudáveis. Sua saúde agradecerá muito! 

a. Anote no quadro abaixo os alimentos ultraprocessados que você comeu durante três dias. Preencha 
a primeira linha com o dia e a segunda linha com os alimentos consumidos naquele dia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

b. Como você avalia o seu consumo de alimentos ultraprocessados: tem comido pouco, de forma 
razoável ou muito? Dá para fazer algo para melhorar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1. Neste vídeo a Rita Lobo conversa com o professor Carlos Augusto Monteiro, um dos responsáveis 

pelo Guia Alimentar Brasileiro. Confira em: https://ggle.io/3Q6z 

2. Quem está de volta? Só poderia ser ela, a nossa Ciência Hoje das Crianças. Perceberam que a cada 

semana está indo uma “Sacola Recheada”? Se lembram dela? 
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Por que os alimentos mofam?  
João Carlos Micheletti Neto. Ciência Hoje das Crianças, Nº 195. 

Bate a fome e você invade a cozinha à procura de 
algo para comer. Depois de inspecionar a geladeira de cima 
a baixo sem encontrar nada que desperte a atenção do seu 
estômago, você se lembra daquele delicioso pãozinho bem 
guardado no forno. Abre o pacote com a boca cheia d’água 
e – argh! – o que é essa coisa verde?! 

Essas manchas esverdeadas são o que chamamos de 
bolor ou mofo: seres vivos microscópicos, que fazem parte 
do grupo dos fungos. Eles são capazes de aproveitar frutas, 

madeiras, tecidos, pão, couro e outros materiais como alimento., sendo que a variedade de fungos 
que existe é tão grande que o mofo que se alimenta de pão pode não ser o mesmo que se alimenta 
do tecido que reveste o sofá. 

Quando os fungos agem sobre uma fruta, um legume ou um pedaço de pão, eles mudam as 
características dos alimentos, como o cheiro e a cor, o que, para nós, é um sinal de que eles estão 
apodrecendo. Comer alimentos nessas condições é um perigo porque os fungos também podem 
liberar substâncias tóxicas que, se ingeridas, causam sérios problemas ao organismo. 

Mas sabia que existem alimentos mofados que não estão estragados? Um exemplo é o queijo 
gorgonzola, feito a partir do leite de vaca e produzido originalmente na cidade italiana de 
Gorgonzola. Esse é um tipo de queijo que só se considera que está pronto depois que mofou. Para 
fabricá-lo, deve ser adicionado o fungo Penicillium roqueforti ou o Penicillium glaucum ao leite de 
vaca. Esses tipos de fungo alimentam-se da gordura do leite, liberam substâncias que não são 
nocivas ao ser humano e dão o sabor característico do queijo. 

O gorgonzola, porém, não é o único tipo de queijo fabricado com a ajuda de fungos. O brie e 
o camembert também podem ser considerados queijos mofados, só que por agentes diferentes, 
como o Penicillium candidum e o Penicillium camemberti.  

Os queijos em questão têm sabores muito peculiares e são apreciados no mundo inteiro. 
Vimos que eles resultam da ação de fungos específicos que não trazem perigo à nossa saúde, mas 
vale lembrar que a maioria dos fungos produz substâncias tóxicas ao ser humano, até mesmo outros 
do grupo Penicillium. Além disso, mesmo os queijos mofados próprios para consumo têm prazo de 
validade e devem ser guardados em condições adequadas, pois apodrecem quando sofrem a ação de 
outros tipos de fungos ou de bactérias. Por isso, esteja sempre atento à aparência dos alimentos, 
mesmo dos queijinhos mofados e comestíveis. 
 
 
Com certeza tivemos um encontro de muitas 
aprendizagens. 
Voltamos a nos ver no Roteiro 5. Até lá! 
Com carinho, 
Profª Flávia 



 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 5º ANO 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 4     

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Período de realização da atividade: 28 de setembro a 5 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 5º__ 

 

Agora que você já sabe os conceitos de município e estado, vamos 

começar a procurar o que as pessoas produziram e estão produzindo de música 

nas várias cidades que compõem o estado onde moramos – o estado de Goiás. 

Já que estamos em tempo de Pipoesia no Cepae, separei uma canção 

que foi produzida aqui em Goiânia por uma compositora muito conhecida de 

vocês – eu. 

Sim, eu mesma, a professora Telma. Além de professora, também sou 

compositora. Componho, principalmente, canções voltadas para o público 

infanto-juvenil, ou seja, crianças e pré-adolescentes, como você. Mas antes de 

apresentar a canção, vou lhe contar algumas coisas sobre mim. 

Nasci na cidade de São José do Rio Preto. Essa cidade pertence ao 

estado de São Paulo. Embora eu não tenha nascido aqui, me considero goiana 

porque me mudei para Goiânia quando tinha apenas 7 anos de idade.  

Estudo música desde os 11 anos de idade e comecei estudando piano. 

Por volta dos 15 anos conheci a flauta transversal. Encantada pelo seu som, 

comecei a estudá-la e nunca mais dela me separei. 

Na faculdade, fiz dois cursos – um para ser professora de música e outro 

para ser flautista. Então, sou licenciada em música e bacharel em flauta 

transversal.  



 

Atualmente sou professora de música no Cepae, toco flauta em alguns 

grupos musicais e componho canções e musicais. 

Essa é a canção que separei para iniciarmos nossas atividades musicais. 

Veja a letra dela. 

Pipa 

Telma de Oliveira Ferreira 

 

Pipa céu 

Pipa ar 

Pipa voa 

Cor, viagem                                                

 

Pipa, menino 

Sonho, fantasia 

Pipa, pipando 

Pipando, sonhou 

                                                                                 

Pom pom pom pipa 

Pom pom pom pipa 

Pom pom pom pipa                                                                          

Pipa!                                                                                    

 

 

Aí está a letra da canção. Mas para virar canção é preciso cantá-la. Para 

cantá-la é preciso conhecer, principalmente, sua melodia e seu ritmo. Isso seria 

possível se eu escrevesse sua partitura, ou seja, sua escrita musical.  



 

Como você ainda não consegue ler partituras, em breve ela estará 

disponível no site do Cepae em um espaço que será criado especialmente para 

áudios das aulas de música. Fique atento! 

Bem, apresentei uma canção produzida aqui no nosso estado por alguém 

que você conhece. Além de mim, você conhece outro (a) compositor (a) da nossa 

cidade ou do nosso estado? Procure informações sobre ele ou ela e coloque aqui 

uma de suas produções musicais.    

Ah, pode ser um compositor ou uma compositora que nem tenha nascido 

em alguma cidade do estado de Goiás, mas que esteja vivendo aqui há algum 

tempo ou que tenha adotado Goiás como seu estado. Eu sou um exemplo disso, 

não é mesmo? 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04 

 

 

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

ATIVIDADE 04 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 28/09 

 

 

1) Leia o texto abaixo, e responda as questões: 

 

 

OS JOGOS DIGITAIS 

 

O jogo é um fenômeno da cultura corporal que apresenta flexibilidade nas 

regras, as quais são adaptadas de acordo com os materiais, os espaços, o número 

de participantes etc. E ele está presente em festas, comemorações, 

confraternização, momentos de lazer e diversão, e também nas aulas de Educação 

Física, podendo assim ser competitivo, cooperativo ou recreativo (BRASIL 1998; 

DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2013).  

Esse fenômeno se manifesta em diferentes plataformas e uma delas é a 

digital, uma das tecnologias que crescem em vendas a cada ano. A representação 

virtual dos jogos é realizada obrigatoriamente em ambientes eletrônicos, como o 

console, o computador e o celular, apresentando ao jogador (a) uma vasta gama 

de possibilidades. 

Os jogos virtuais proporcionam a criação de um mundo fictício. Eles são 

umas das brincadeiras preferidas entre crianças, adolescentes, atualmente, e até 

alguns adultos. (FERREIRA, 2014). 

 

 

 

 

 

 



2 
 

a) Nos jogos eletrônicos, assim como nos jogos que não são digitais, ou seja, aqueles 

que jogamos presencialmente com os nossos (as) colegas, sabemos que há jogos 

competitivos e os jogos cooperativos. Ligue os quadros de acordo com o que você 

entende como jogos cooperativos e jogos competitivos. 
 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dê um exemplo de um jogo eletrônico que seja competitivo, e outro que seja 

cooperativo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Vamos brincar de repórter???  

Entreviste dois adultos. Pode ser pai, mãe, tio, avô. Pode ser pessoalmente, com alguém 

que já está convivendo, ou você pode fazer um vídeo chamada (aproveita para matar a 

saudade de quem você já não vê há algum tempo). O que acha? E responda as seguintes 

perguntas: 

O objetivo de todos é 

atingir a mesma meta 

Somente um jogador ou 

um time é beneficiado  

Todos vencem 

Nem todos saem 

satisfeitos e vitoriosos 

Todos (as) são 

envolvidos nas tarefas  

Jogos 

competitivos 

 

O objetivo é evitar que 

o adversário atinja a 

mesma meta 

Ajuda mútua  

Somente há trabalho 

em conjunto dentro da 

equipe 

Jogos 

cooperativos  
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i) Nome e parentesco do entrevistado (a) 1:  

 

__________________________________________________________ 

            

            Nome e parentesco entrevistado (a) 2:  

 

__________________________________________________________ 

 

ii) Qual era seu jogo/ brincadeira favorita quando era criança? 

 

1: 

________________________________________________________________________ 

2:______________________________________________________________________ 

 

iii) Na sua infância ou adolescência, você tinha algum aparelho eletrônico 

(computador, celular, vídeo game, etc)? Qual? 

1: 

________________________________________________________________________ 

2: 

________________________________________________________________________ 

 

iv) Você já jogou algum jogo eletrônico? Com qual idade você teve acesso aos jogos 

eletrônicos pela primeira vez? 

 

1: 

________________________________________________________________________ 

2: 

________________________________________________________________________ 

 

v) Qual jogo eletrônico você já jogou, e qual o seu preferido? 

 

1:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

vi) Quando você era criança/ adolescente, você passava mais tempo brincando fora ou dentro 

de casa? Por que? 
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1: _________________________________ 

 

2: _________________________________ 

 

                                                                Obrigada pela entrevista!! 

 

2) Agora é a sua vez de trazer alguns elementos que você já viveu com relação aos 

jogos eletrônicos. Leia atentamente as respostas dos entrevistados (as) e relate 

aqui, quais foram as principais diferenças entre o que os entrevistados (as) 

responderam e a sua realidade como criança atualmente, ou seja, comparando com 

as respostas da entrevista realizada, você identificou grandes diferenças entre você 

e os entrevistados com relação aos jogos eletrônicos? Quais?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3) Agora chegou o momento da investigação, da pesquisa. Peça ajuda aos seus 

responsáveis e responda as seguintes questões: 

 

a) Em que ano foi lançado o primeiro vídeo game no mundo? Qual nome foi 

dado a ele? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Existem vídeo games que possibilitam os jogadores (as) a praticar exercício 

físico? Qual? 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

4) Qual jogo/ brincadeira que você já aprendeu nas aulas de Educação Física que 

você gostaria de transformar em um jogo eletrônico? Por que? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada por compartilhar esse momento conosco!! Fiquem bem, se cuidem e até a 

próxima!!! 

 

Um abraço da Profª Valleria!!! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 
Textos e Atividades de História – 2020 

 Roteiro 4 – 18/set. a 02/out. de 2020. 

Tema: Arqueologia e os povoadores da América 
 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno(a):______________________________________________5º ano ___ 

 

Texto 2 - As experiências do contato entre os índios e os brancos 

Na opinião dos historiadores, os índios já viviam em terras brasileiras há 12 mil 

anos e, quando os portugueses chegaram, estima-se que existiam 5 milhões de índios 

espalhados por várias aldeias. Entre eles, os Tupi eram cerca de 1 milhão, aproximando-

se do número de habitantes que havia em Portugal, na mesma época. Esses povos que  

habitavam o território brasileiro tinham culturas variadas. Atualmente já se sabe da 

existência de 170 línguas diferentes, outras ainda não foram catalogadas pelos 

pesquisadores. As línguas identificam culturalmente os povos indígenas em quatro 

troncos linguísticos: Tupi, Jê, Carib e Aruaque. A diversidade cultural dos vários povos 

indígenas ficou desconhecida quando os europeus deram a todos eles o nome de índios. 

Desde o início da História do Brasil, o contato entre os povos indígenas e o 

homem branco foi baseado em relações de dominação e resistência. Os portugueses 

tentaram impor a sua religião e os seus costumes aos índios. Houve, também, a 

exploração da escravidão indígena. Os índios eram chamados de "negros da terra" e 

muitos deles foram capturados durante o período do bandeirantismo.  

Para os historiadores Jurandir Malerba e Mauro Bertoni: 

O processo de extermínio das populações indígenas no Brasil pode 

ser explicado pelas diferentes experiências de contato com o 

colonizador branco e não só pela escravidão. O contato com as 

doenças trazidas da Europa teve o efeito de uma verdadeira guerra. 

[...] Tais doenças, que nunca fizeram parte da vida da floresta, 

alastram-se entre os índios, dizimando aldeias inteiras. Do ponto de 

vista ecológico, a ocupação das terras pelos europeus obrigou a 

migração das populações indígenas para outras regiões com as quais 

os índios não tinham familiaridade. O impacto provocado pela 

mudança repentina de meio ambiente foi fator determinante no 

extermínio de inúmeros povos indígenas. 
Fonte: MALERBA, Jurandir; BERTONI, Mauro. Nossa gente brasileira, 

2001. P.23 in: SCHMITDT, Dora. Historiar 4. Scipione, São Paulo, 2007.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 
Atividade de História – 2020 

 Roteiro 4 – 18/set. a 02/out. de 2020 
 

Tema: Arqueologia e os povoadores da América 
 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno(a):______________________________________________5º ano ___ 

Atividade do Texto 2 - As experiências do contato entre os índios e os brancos 

 
1. Como aconteceram os primeiros contatos dos europeus (portugueses) com os povos 

indígenas no território brasileiro? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Quando os portugueses deram o nome de “Ìndios” aos diferentes povos indígenas que 

habitavam no Brasil, o que foi desconsiderado pelos portugueses? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Os indígenas, ao entrarem em contato com os europeus adoeciam, por que isso 

acontecia? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Como os indígenas brasileiros, no presente, tem lidado com a Covid-19? Como esse vírus 

chegou até eles? Dialogue, pesquise e escreva o que você compreendeu. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


