
ROTEIRO 5 – 5º ANO 

 

DATA DA ENTREGA: 02/10/2020 

DATA DA DEVOLUÇÃO: 16/10/2020 

 

Este Roteiro pode ser enviado até a data de devolução para 

o e-mail da turma: 

cepaequintoano@gmail.com 

Envie preferencialmente em formato pdf. Se enviar fotos, 

verifique se elas estão de boa qualidade. 

 

Visite diariamente o nosso site: 

www.cepaequartoequinto.com  

Nele colocamos recados, roteiros, postagens no blog, 

vídeos no YouTube e muito mais. 

Queremos ver os comentários no nosso blog! 

 

Visite também periodicamente o site do CEPAE 

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

 

Bons estudos! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Realizar na semana do dia 05 de outubro 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – Leia este trecho retirado do Guia Alimentar Brasileiro – versão resumida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Conhecimento em ação 
Se para verificar os nutrientes presentes nos alimentos consultamos a Tabela Nutricional do rótulo, 
para entender o nível de processamento é necessário ver a lista de ingredientes. 
Leia a lista de alimentos do quadro abaixo e classifique-os em: in natura/minimamente processados, 
ingredientes culinários, processados, ultraprocessados. Se ficar em dúvida, retorne ao Roteiro 4 que 
descreve a classificação e apresenta exemplos. 

                                                      Bom dia, galerinha! 
Vamos continuar os estudos e reflexões sobre alimentação. 

Espero que todo mundo esteja animado quanto eu! 
Visite o nosso site www.cepaequartoequinto.com   

Colocamos áudios orientando as atividades.  
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Produto Lista de ingredientes Nível de 
processamento 

Açúcar União açúcar de cana  
Biscoito recheado 
Chocolícia 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau, gordura 
vegetal, açúcar invertido, sal, massa de cacau, chocolate, leite em pó desnatado, corante caramelo III, 
aromatizantes, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, fosfato monocálcio e bicarbonato de amônio e 
emulsificante lecitina de soja. 

 

Leite de saquinho 
Itambé 

leite pasteurizado  

Macarrão 
instantâneo 
Nissim Miojo 

Macarrão:Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, vitaminas B3 
(niacina), B6 (piridoxina), B2 (riboflavina) e B1 (tiamina), reguladores de acidez carbonato de potássio e 
carbonato de sódio, estabilizantes tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico e fosfato de sódio 
monossódico e corante sintético idêntico ao natural betacaroteno. 
Tempero em Pó:Preparado para caldo de carne, sal, batata em pó, cebola em pó, cenoura em pó, 
mandioquinha em pó, farinha de arroz, tomate em pó extrato de levedura em pó, alho em pó, molho de 
soja em pó, salsa triturada, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato 
dissódico, antiumectante dióxido de silício, corantes caramelo IV e II, corante natural cúrcuma e 
aromatizantes. 

 

Milho de lata Milho verde e salmoura (água e sal).   
Óleo de soja óleo de soja  e antioxidantes: TBHQ e ácido cítrico  
Pão de forma 
Pullman 

Lista de ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal, 
fosfatos monocálcio e tricálcico, vitaminas PP, B6, B1 e B12, emulsificantes estearoil-2-lactil, lactato de 
sódio, polisorbato 80 e monoglicerídeos de ácido graxos, conservador propionato de cálcio. 

 

Queijo Muçarela 
Italac 

Lista de ingredientes: Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento láctico, coagulante 
e acidulante ácido cítrico. 

 

Salgadinho Skiny Lista de ingredientes: Farinha de milho fortificada com ferro e ácido fólico, óleo de milho, preparado para 
salgadinho sabor idêntico (sal, cloreto de potássio, proteína hidrolisada do trigo, maltodextrina, queijo, 
óleo vegetal, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizantes e acidulante ácido cítrico) e sal. 

 

Sorvete 
Cremosíssimo 
Chicabom 

Lista de ingredientes: Ingredientes: água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, soro de leite, 
extrato de malte concentrado, açúcar líquido invertido, xarope de glicose, cacau, pasta de cacau, sal, 
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico, 
aromatizantes e regulador de acidez bicarbonato de sódio. 
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ATIVIDADE 2 – Leia o texto de forma atenta para entender bem. 

Alimentação: Ultraprocessados ganham espaço e somam 18,4% das calorias 
adquiridas em casa 

Por Alerrandre Barros – Arte: Brisa Gil – IBGE 
A disponibilidade de alimentos in natura ou minimamente processados e ingredientes 

culinários processados nos domicílios brasileiros perdeu espaço para a comida processada e, 
sobretudo, a ultraprocessada, em 15 anos. A conclusão faz parte do módulo Avaliação Nutricional 
da Disponibilidade Domiciliar de Alimentos da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
2017/2018, divulgada pelo IBGE. 

Quando se compara a evolução da aquisição de alimentos das pesquisas realizadas pelo 
Instituto, observa-se que em 2002/2003, os alimentos ultraprocessados subiram de 12,6% para 16% 
das calorias totais em 2008/2009, e agora chegaram a 18,4% na última pesquisa, um aumento de 
cerca de seis pontos percentuais nesse período. 

Já a evolução da aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados era de 
53,3% das calorias totais na POF 2002/2003, caindo para 50,4% em 2008/2009, e chegando agora a 
49,5%.  

O Ministério da Saúde recomenda, no Guia Alimentar para a População Brasileira, que a 
alimentação no país deve ser baseada em uma grande variedade de alimentos in natura ou 
minimamente processados. Também orienta que ingredientes culinários processados e alimentos 
processados devem ser usados em pequenas quantidades nas preparações culinárias. O guia destaca, 
porém, que o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado, pois têm composição 
nutricional desbalanceada e favorecem o consumo excessivo de calorias. 

 

Fonte: IBGE, em EcoDebate, 06/04/2020. Disponível em: https://bityl.co/3i2p. Adaptado para fins didáticos. 
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ATIVIDADE 3 – Leia mais este texto para se manter ainda mais informado(a)! 

Aumenta o consumo de fast food no Brasil, e cai o de arroz e feijão 

O arroz e o feijão continuam sendo o carro-chefe da dieta brasileira, em geral acompanhados 
de alguma proteína animal, segundo números da nova Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 
do IBGE, divulgada na sexta-feira, 21. No entanto, segundo o instituto, entre o levantamento de 
2008/2009 e este último, de 2017/2018, houve redução no consumo desses alimentos e aumento na 
ingestão de fast-food. 

A frequência do consumo de arroz, por exemplo, ainda é predominante, mas caiu de 82,7% 
para 72,9%. A do feijão, de 72 1% para 59,7% e a de carne bovina de 43,8% para 34,6%. A de frutas 
também se reduziu de 45,4% para 37,4%. Na contramão dessa tendência, a frequência na ingestão de 
sanduíches e pizzas cresceu de 10,5% para 17%. 

Ainda assim, os alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros são, na maioria, naturais 
ou minimamente processados – o que, na avaliação dos especialistas, também é positivo. Mas esse 
modo de vida pode estar ameaçado pela comida ultraprocessada. 

Fonte: Revista Exame (22/08/2020). Disponível em: https://bityl.co/3i3i. Adaptado para fins didáticos. 

 

ATIVIDADE 4 - Tenho certeza que com o conhecimento que você já possuía e mais essas leituras 
você está bem informado(a) sobre alimentação numa perspectiva ampliada, ou seja, de que comer é 
mais do que ingerir nutrientes. 

A proposta desta atividade é escrever um texto sobre alimentação, pensando que os seus leitores são 
outras crianças, por exemplo, leitores do Folhinha Aplicada. Portanto, é importante que o texto seja 
rico em informações e interessante. Pense que seria um texto que você gostaria de ler, ok?  Logo a 
seguir tem uma sugestão de roteiro, mas se quiser ampliar, inserindo mais informações, tudo bem! 
Só não pode fazer menos do que o roteiro proposto. Uma dica: retorne aos outros Roteiros de 
Atividades para lembrar dos conceitos. (Eles também podem ser acessados no nosso site: 
www.cepaequartoequinto.com)  

ROTEIRO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO 

TEMA: Alimentação  

1º Parágrafo: Por que é necessário comer? O que tem nos alimentos? 

2º Parágrafo: O que é importante considerar num conceito ampliado de alimentação, que é mais do 

que ingerir nutrientes? 

3º Parágrafo: Como os alimentos podem ser classificados de acordo com o nível de processamento? 

4º Parágrafo: Como deve ser uma alimentação que promova saúde e bem-estar? Está havendo 

mudanças na alimentação dos brasileiros? 

5º Parágrafo: O que você e sua família podem fazer para terem uma alimentação que promova mais 

saúde e bem-estar?  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

MATEMÁTICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   

  

DATA DE ENVIO: 02/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 16/10/2020 

Realizar na semana do dia 07/10/2020 

Professora: Jecy Jane 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

Olá! Vamos continuar estudando?!! 

Neste roteiro vamos continuar falando sobre Sólidos Geométricos. Vamos relembrar? 

 

O POLIEDRO é um sólido geométrico que possui todas as faces planas e os sólidos 

que têm pelo menos uma superfície curva, como por exemplo, o cone, o cilindro e a esfera 

são chamados de NÃO-POLIEDROS. 

Todos os poliedros são constituídos por VÉRTICES, ARESTAS E FACES. 

Os POLIEDROS REGULARES são sólidos cujas faces são polígonos regulares e 

geometricamente iguais.  
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Entre os Poliedros, vamos estudar neste roteiro os Prismas e as Pirâmides. 

 PRISMA     PIRÂMIDE 

 

Características do Prisma: 

• Existem 2 bases → na figura acima essas bases são quadradas; 

• O número de faces laterais é igual ao número de lados da base → veja que a base do prisma acima 

é um quadrado. Você sabe que o quadrado possui 4 lados, então, esse prisma possui 4 faces 

laterais; 

• O número de arestas é o triplo do número de lados da base → podemos dizer, para facilitar o 

entendimento, que as arestas são as “linhas de contorno” do prisma. A base do prisma é um 

quadrado e tem 4 lados. Assim, o número de arestas é igual a 3(triplo) vezes 4(lados do quadrado), 

ou seja, esse prisma tem 12 arestas. 

• O número de vértices é igual ao dobro do número de lados da base → a base tem 4 lados, então, 

o número de vértices será 2(dobro) vezes 4(lados do quadrado), ou seja, 8 vértices. Para facilitar 

o entendimento, chamamos de vértice para “cantinho” do prisma, então o prisma acima tem 8 

“cantinhos”. Confira! 

Características da Pirâmide: 

• Existe apenas 1 base → na figura acima a base da pirâmide é um triângulo; 

• O número de faces laterais é igual ao número de lados da base → o triângulo tem 3 lados, então 

a pirâmide tem 3 faces laterais; 

• O número de arestas é o dobro do número de lados da base → o triângulo tem 3 lados, então a 

pirâmide tem 2 vezes 3 arestas, ou seja, 6 arestas. Confira!  

• O número de vértices é o número de lados da base mais 1  → a base tem 3 lados, então a pirâmide 

tem 4 vértices. (3+1=4). 
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Classificação dos prismas e pirâmides: para classificar um prisma ou uma pirâmide precisamos 

reconhecer o polígono da base. Veja a tabela abaixo: 

 

Você percebeu que o nome dado ao prisma ou à pirâmide depende do polígono da base? Então, 

podemos dizer que na figura inicial temos um prisma quadrangular e uma pirâmide triangular 

 

Vamos exercitar?! 
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Atividade 19 

1) Observe os sólidos abaixo: 

 

 

a) Escreva a letra dos sólidos que não são poliedros: ___________________________________ 

b) Escreva a letra dos sólidos que são prismas: ________________________________________ 

c) Escreva a letra dos sólidos que são pirâmides: ______________________________________ 

d) Escreva a letra dos sólidos que não são prismas e nem pirâmides: _______________________ 

 

2) Observe os poliedros abaixo e responda: 

 

a) Quais os poliedros que possuem 6 faces? ______________________________________ 

b) Quais os poliedros que possuem 8 vértices? ____________________________________ 

c) Quais os poliedros possuem 12 arestas? _______________________________________ 

 

 

 

Fonte: https://www.matematica.pt/aulas-exercicios.php?id=131  

 

https://www.matematica.pt/aulas-exercicios.php?id=131
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/483574078731036450/?nic_v2=1a6WjugxV  

 

https://br.pinterest.com/pin/483574078731036450/?nic_v2=1a6WjugxV
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Saudaaaades!! 

Nos reencontraremos no Roteiro 6.  

Bjooo!!! 

 

Profª Jane 

 

 

5- Que tal fazer um desenho bem bonito de algum objeto do seu dia a dia que se pareça com algum 

dos poliedros que estamos estudando? Você pode desenhar e colorir. Vou ficar feliz de receber um 

desenho seu! Use o retângulo abaixo para fazer seu desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 21: Livro didático 

Agora, vamos ao nosso livro! Resolva os exercícios das páginas 35 e 36 (prismas e pirâmides) 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05 

 

 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

ATIVIDADE 05 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 05/10 

 

1) A História dos Jogos Eletrônicos:  

 

 

Durante a segunda guerra mundial, com o intuito de decifrar os códigos de 

guerra do exército alemão, surgem os primeiros computadores. Tal avanço 

mudaria radicalmente a nossa forma de nos relacionarmos. E foi nesse período de 

grandes inovações tecnológicas que surgiram os primeiros jogos eletrônicos como 

fruto do intelecto do ser humano. Um dos primeiros jogos eletrônicos de que se 

tem registro é o “OXO”, que simulava um jogo da velha, desenvolvido por 

Alexander S. Douglas, em 1952. 

 

 

 
                    Imagem - “OXO” (1952) criado por Alexander S.  

 

 

Já no ano de 1958, o Laboratório de Pesquisas Nucleares da América do 

Norte passa a abrir suas instalações ao público uma vez ao ano. Foi nesse período 

que o físico William Higinbotham, com o intuito de inovar a sua apresentação aos 

visitantes, adapta um software de um osciloscópio, que demonstraria a trajetória 
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de uma bola em movimento, e os visitantes teriam que interagir. Higinbotham 

batizou sua invenção de “Tennis for Two” – simulando um jogo de tênis.  

 

 

                        
                                    Imagem - “Tennis for Two” (1958) criado por William Higinbotham  

Vocês devem estar pensando: “nossa, como as pessoas jogavam nesses aparelhos 

eletrônicos com tão pouca resolução? ”.  Atualmente os jogos tem uma resolução tão 

avançada que simula o rosto de jogadores que até parece real. 

 

                                                 
                                    Imagem – Pes 2020, FIFA 19 Cover Star Leonel Messi Named  

Outros jogos foram desenvolvidos, mas é somente no ano de 1972 que podemos 

considerar o nascimento de toda indústria dos Jogos Eletrônicos. Bushnell criou um 

protótipo chamado “Computer Space”, que seria a primeira máquina “arcade”8. Pouco 

tempo depois ele viria a fundar a própria empresa, a Atari. 

                                               

                                              “Computer Space” 
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  Na década de 80 foi lançado Sega Mega Drive e a Nitendo: 

 

              
 

Depois foram surgindo os outros jogos que conhecemos Play Station, X-Box, 

dentre outros. Mas o que hoje também é um campeão de jogos preferidos entre as crianças 

e adolescentes são os jogos de aplicativos de celulares. Os eleitos mais jogados pela 

internet, são: Marvel Strike Force, em 1° lugar; Free Fire, Harry Potter; e o eleito o jogo 

de aula resolução, considerado o mais bonito é o “Shadowgun Legends”. 
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a) No caça palavras abaixo, encontre os nomes dos principais jogos e aparelhos 

eletrônicos mais utilizados no mundo, citados no texto acima. 

 

M K O A T A R I L O Ç M J P 

C O M P U T E R S P A C E L 

J K A N B C E T Y Z B Z J A 

H G B I E T Y I N O M M H Y 

K P I T X B O X B J K G T S 

N M Y E C B N H U O J H H T 

Q R U N P D C E L U L A R A 

F T N D U O M O P M P W U T 

N B I O H R G O T V N V K I 

N P B I A P P B S T V B G O 

T E N N I S F O R T W O M N 

 

b) Você acha que os jogos eletrônicos é um elemento da cultura corporal, ou seja, 

você entende que os jogos eletrônicos devem fazer parte da disciplina Educação 

Física? Justifique. 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Todos os jogos eletrônicos apresentam uma idade ideal para seus praticantes. 

Grande parte dos jogos eletrônicos de hoje me dia traz conteúdos de violência e 

inapropriados para menores de 18 anos. Quando você baixa um jogo novo, você 

e sua família estão atentos à idade adequada de cada jogo? Os jogos apresentam 

essa informação antes de você baixa-los?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



5 
 

Recadinho da profa Valleria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um abraço da Profª Valleria!!! 

 

 
 

Os jogos eletrônicos são muito legais. Eu mesma gosto muito. Mas ao 

mesmo tempo temos que tomar muito cuidado. Não só com relação ao 

tempo em que ficamos jogando, mas também com aqueles que estamos 

jogando e não podemos saber verdadeiramente que é. Não conhecemos 

quem está do outro lado. Pode ser um adulto fingindo ser criança. 

Portanto, NUNCA conte a eles aonde você mora, a escola que estuda 

ou passe informações dos locais que você costuma passear. E sempre 

conte a algum adulto de sua confiança se algum jogador te fizer essas 

perguntas!!! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05  

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro de 2020 

Realizar no período de: 02 à 05 de outubro de 2020  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora que vocês conheceram nos roteiros anteriores e no livro didático de Geografia, 

um pouco do território brasileiro a partir do mapa do Brasil, com seus estados e limites. 

Nós, vamos estudar sobre um espaço mais amplo, o mundo globalizado, para 

entendermos como a ciência e a tecnologia fazem parte do nosso cotidiano e de muitas 

pessoas do planeta Terra. Mas, será que a tecnologia é algo tão recente na humanidade? 

E que todos têm acesso a ela? Que o uso dela só traz coisas boas? E como será que é o 

dia-a –dia tecnológico dos brasileiros? Pensando nessas perguntas, vamos ler dois 

textos bem interessantes que nos ajudarão a entender como esse “universo tecnológico” 

funciona.  

 

 

Oi alunos e alunas, tudo bem com vocês? Nos roteiros 3 e 4, 

estudamos um pouco sobre o Território Brasileiro e sua 

participação no mundo globalizado. Então, agora vamos estudar 

sobre o Espaço Geográfico e a Tecnologia.  

Um grande abraço da profª Laís  
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     Fonte: SANTOS, Milton. O país distorcido. São Paulo: editorapublifolha, 2002, adaptado 

para fins didático. 

 

          Fonte: publicado em 29/04/2020 pelo jornal Agência Brasil.  

 

Texto 01- Espaço Geográfico e Tecnologia 

O espaço geográfico, ou seja, o mundo em que vivemos é formado por um 

conjunto de pontos fixos, como: casas, prédios, ruas e fluxos, como: informações, 

energia, etc. Todo esse espaço é interligado por redes. O geógrafo brasileiro Milton 

Santos (2002) disse: “Todo o planeta é praticamente coberto por um único sistema técnico 

(...)Daí a ilusão de vivermos num mundo sem fronteiras, uma aldeia global. Infelizmente, o 

estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdades. E, ao contrário do 

que se esperava, crescem o desemprego, a pobreza, a fome, a insegurança do cotidiano (...)” 

 

 

Texto 02 -Um em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet, 

mostra pesquisa 

      A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia 

da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC) 2018, divulgada hoje 

(29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra 

que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. 

Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros 

que não acessam a rede. (...) Quase a metade das pessoas que não 

têm acesso à rede (41,6%) diz que o motivo para não acessar é não 

saber usar. Uma a cada três (34,6%) diz não ter interesse. Para 11,8% 

delas, o serviço de acesso à internet é caro e para 5,7%, o equipamento 

necessário para acessar a internet, como celular, laptop e tablet, é 

caro. 
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                                           Atividades dos textos 01 e 02  

 

1- Com base na leitura do texto 01, por quê vivemos em um mundo globalizado?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

2-  A partir da leitura dos dois textos, o espaço geográfico globalizado apresenta 

desigualdades sociais, por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3-De acordo com os dados apresentados no texto 02, a maioria da população brasileira 

tem acesso à internet e aos recursos digitais? Comente um pouco dessa realidade.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4- Ter acesso aos recursos tecnológicos e a internet, é importante na vida das pessoas, 

por quê?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Curiosidades - Texto Complementar 

Milton Santos foi um dos maiores geógrafos da história do pensamento 

geográfico. 

Milton Santos foi um geógrafo brasileiro, considerado por muitos como o maior 

pensador da história da Geografia no Brasil e um dos maiores do mundo. Destacou-se 

por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a ciência geográfica, a 

globalização, o espaço urbano, entre outros. 

Conquistou, em 1994, o Prêmio Vautrin Lud, o 

Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a 

conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora 

da América Anglo-Saxônica (Estados Unidos e 

Canadá) a realizar tal feito. Além dessa premiação, 

destaca-se também o prêmio Jabuti de 1997 para o 

melhor livro de ciências humanas, com “A 

Natureza do Espaço”. Foi professor da 

Universidade de São Paulo, mas lecionou também em inúmeros países, com destaque 

para a França. 

Além disso, o geógrafo proporcionou uma fecunda análise a respeito do território 

brasileiro, abordando as suas principais características e inserindo a produção do 

espaço no Brasil sob a lógica da Globalização. Nessa obra, de mais de 500 páginas, 

propôs, inclusive, uma nova regionalização do Brasil, dividido em quatro grandes 

regiões. (...) faleceu em 24 de junho de 2001, vítima de complicações proporcionadas 

por um câncer, aos 75 anos. Deixou uma vasta obra, com dezenas de livros e uma 

infinidade de textos, artigos e capítulos. Seu pensamento ainda é considerado atual e 

suas ideias são utilizadas em várias escolas e universidades pelo mundo. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/, adaptado para fins didático. 

 

Então, crianças, acharam legal conhecer mais um grande cientista brasileiro? Em outro momento 

conversaremos muito sobre o mundo geográfico, o que cotidiano que vivemos.  

Vocês sabem que estudar é tão legal, que aprendemos tantas coisas e temos 

tantas curiosidades, que trouxe um texto sobre um grande cientista brasileiro, o 

Geógrafo Milton Santos, que tal vocês conhecerem um pouco sobre ele? Vamos lá  

https://brasilescola.uol.com.br/


CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA– 5º ANO
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05

 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro

Realizar na semana do dia 05 de outubro

Professora Joyce Oliveira 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

 Olá, turminha do 5º ano! 

Como vocês estão?

Além de fazer as atividades dos nossos roteiros de estudos, espero
que  estejam  brincando,  cantando,  dançando,  assistindo  desenhos,
lendo e desenhando. 

Nos últimos roteiros conhecemos um pouco da vida do escritor Carlos
Drummond de Andrade por meio de dois poemas. Inspirados na poesia
dele vocês até criaram um autorretrato poético.   

Nos roteiros de agora teremos mais poesia, história em quadrinhos e
crônicas.

Ah,  não  deixem  de  conferir  o  nosso  site
www.cepaequartoequinto.com temos novidades por lá: vídeos novos
que foram postados no nosso canal do youtube e atividades no blog. 

No blog tem um curta muito bonito e que passa uma
mensagem importante. Tenho certeza que vocês vão
gostar. 

Beijos e abraços, com carinho e saudade. 

Professora Joyce 
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Atividade 1 

Leituras da meninice 

Carlos Drummond de Andrade 

A primeira reminiscência de sentido literário,
que  me  acode,  não  é  propriamente  de  um
texto de literatura, em verso ou prosa, mas de
um  personagem  de  romance.  Não  do
romance em si,  mas da figura projetada por
ele.  Porque o  texto  não era bem texto,  era
uma coleção de legendas e uma coleção de
figuras,  na  versão  infantil  do  Robinson
Crusoé,  de  Defoe,  na  revista  O  Tico-Tico,
publicação da maior importância na formação
intelectual  das  crianças  do  começo  deste
século.  Creio  que  lhe  devo  minha  primeira
emoção  literária,  pois  quando  Robinson
conseguiu se mandar da ilha, senti um nó na
garganta: eu queria que ele continuasse lá o
resto da vida, solitário e dominador...Emoção
produzida por uma personagem literária, um
mito. Ainda fedelho, eu já sonhava com ilhas 
desertas.

Crônica retirada do Almanaque “Drummond, testemunho da
experiência humana”, publicado pela editora Abravideo, em
Brasília, no ano de 2011.

ATIVIDADE 2
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O texto que você acabou de ler é uma crônica. E, crônicas são textos
geralmente mais curtos que retratam o cotidiano, os acontecimentos
do  nosso  dia  a  dia.  O  cronista  quando  escreve,  narra  algum
acontecimento, que pode ser de um tempo mais antigo, por exemplo,
a  infância,  assim  como  fez  o  Drummond  em  “Lembranças  da
meninice”. Mas o cronista pode narrar, também, acontecimentos de
um tempo mais recente, como a pandemia do novo coronavírus.  O
mais legal de ler crônicas é que elas nos permitem pensar a vida e o
mundo a partir de um pequeno acontecimento do dia a dia. 

Que tal aprendermos um pouco sobre esse tipo de texto e de escrita?
Inspirado na crônica “leituras da meninice” de Drummond relembre
um livro que você leu ou uma história que alguém lhe contou e que
marcou  a  sua  memória.  Relembre  esse  momento  escrevendo  um
pequeno texto. 



 Coloque um título para o texto. 

 O texto  deve ser  escrito  na  1ª  pessoa do singular  (eu).  A  primeira  pessoa do
singular é quando a sua voz sobressai no texto; quando você narra algo do seu
ponto de vista. Por exemplo: “Quando era menina li um livro muito interessante”. 

 Relembre o momento da leitura, quando foi, se foi na escola, ou se alguém lhe
contou a história. 

 Descreva o livro que leu ou a história que ouviu: o seu título, quem é o seu autor,
como é a sua capa, se tem ilustrações. 

 Você se identificou com algum personagem da história? Se sim, escreva sobre
isso. 

 Escreva no texto os sentimentos que teve ao ler o livro: se você gostou, se achou
triste, se você se divertiu. 

 Não se esqueça dos parágrafos e da pontuação.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Para não esquecer! 



 

Para descontrair! 

Se você ligar os pontos conhecerá a caricatura do escritor Carlos Drummond de Andrade.
Uma caricatura que ele mesmo fez de si. 

A  caricatura  é um  desenho  criado com o  objetivo  de  enfatizar e exagerar  as  características  de
pessoas, animais ou objetos. Com esse gênero discursivo são criados retratos bem-humorados,
cômicos  e/ou irônicos,  sobretudo  com relação aos  aspectos  físicos  e/ou comportamentais  do
objeto, como nariz avantajado, topete, gestos, vícios, hábitos particulares etc. Para saber mais
acesse:https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/caricatura.htm

Até o próximo roteiro!!!
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nºs 5 e 6 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Período de realização da atividade: 05 a 16 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 5º___ 

 

Olá! Espero que tudo esteja bem. 

Você já escutou a canção Pipa no blog 

https://www.cepaequartoequinto.com/biblioteca-de-audio? Se ainda não, preciso 

que você ouça porque esse roteiro (5 e 6) está formulado a partir dos áudios 

dessa canção que lá estão. Os áudios que estarão no blog serão nossa Playlist. 

Cada áudio será uma faixa, ok? A faixa 1 é: Pipa – prof. Telma. 

A partir desses áudios vamos recapitular alguns conceitos que 

desenvolvemos em nossas aulas de música e tentar compreender outros novos 

conceitos. Esses conceitos vão nos ajudar a entender melhor as músicas 

produzidas aqui no estado de Goiás. 

A partir da audição da faixa 1 da nossa Playlist, vamos tentar compreender 

os conceitos de compositor, arranjador, canção, timbre e melodia. 

Compositor 

No roteiro nº 4 apresentei uma canção composta por mim. Se eu a criei, 

eu sou sua compositora. Compositor é, então, a pessoa que cria músicas. 

Arranjador 

https://www.cepaequartoequinto.com/biblioteca-de-audio
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Você se lembra da quantidade de instrumentos que temos na nossa sala 

de música do Cepae? Será que, além do teclado, eu poderia ter utilizado mais 

instrumentos em minha canção Pipa?  

Para utilizar mais instrumentos eu precisaria pensar em como cada um 

deles participaria. Ou seja, eu teria que fazer um arranjo instrumental indicando 

em quais momentos eles tocariam e o que tocariam. Essa é a função do 

arranjador. Criar o quê e em quais momentos cada instrumento deve tocar em 

alguma composição musical já existente. É como se a composição fosse uma 

pessoa sem roupa e o arranjador fosse a pessoa que escolheria como vestir 

essa pessoa. Como combinar as vestes, as cores, colares, pulseiras, chapéu... 

O compositor pode ser o arranjador da sua própria composição ou delegar 

a outra pessoa essa função. 

Canção 

As músicas podem ter ou não letra. Quando ela tem letra, é uma canção. 

Você recebeu a letra da canção Pipa e depois a ouviu cantada por mim.  

Timbre 

Imagino que quando você ouviu a faixa 1 da nossa Playlist deve ter 

reconhecido o som da minha voz e o som do teclado mesmo sem a imagem. 

Isso aconteceu porque você conhece o som da minha voz e o som do teclado. A 

esse som damos o nome de timbre.  

O timbre está relacionado com as características do material do corpo 

sonoro que produz o som. Eu sou um corpo sonoro e possuo características 

pessoais que fazem com que minha voz tenha o timbre que ela tem. Isso ocorre 

com cada um de nós. Então, cada um de nós tem um timbre de voz diferente do 

outro porque cada um de nós é um corpo sonoro com características próprias. 

Quem nos conhece, reconhece o timbre de nossa voz mesmo que não esteja 

nos vendo, apenas escutando nossa fala ou canto. 

O mesmo ocorre com os instrumentos musicais. Metalofones, por 

exemplo, têm sons diferentes de xilofones porque possuem corpos sonoros 

diferentes. Os metalofones são corpos sonoros feitos basicamente de madeira e 

metal. Os xilofones são corpos sonoros feitos basicamente de madeira. Ou seja, 
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são corpos sonoros com características diferentes e, portanto, produzem sons 

diferentes. Esses sons são seus timbres.  

Melodia 

 Você se lembra que os metalofones e xilofones possuem placas? As 

placas são aquelas partes de tamanhos diferentes nominadas com os nomes 

das notas musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá e si).  

 

 Cada uma das placas de um metalofone ou de um xilofone tem um som 

com altura diferente – mais grave ou mais aguda. A placa maior tem o som mais 

grave e à medida que as placas vão diminuindo de tamanho vão ficando com o 

som mais agudo - lembre-se que som grave é mais grosso e som agudo é mais 

fino. 

 Uma melodia é uma sequência de sons com alturas diferentes, ou seja, 

ora mais grave, ora mais agudo. Há também a possibilidade de que em algumas 

partes da melodia, apareçam sons seguidos por outros com a mesma altura, 

como veremos mais adiante nas notas musicais que formam a melodia da 

canção Pipa. 

 Você se lembra que tocávamos melodias nos metalofones e xilofones? 

Isso é possível porque eles possuem placas com alturas sonoras diferentes. 

 Você se lembra que cada uma das placas dos metalofones e xilofones 

tinham nomes das notas musicais? É porque para compor melodias usamos as 

notas musicais. São elas que indicam a mudança de altura do som – a 

possibilidade de um som ser mais grave ou mais agudo do que o outro. 
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Veja as notas musicais que formam as frases da canção Pipa: 

Pipa céu – fá fá fá 

Pipa ar – fá fá fá 

Pipa voa – fá fá lá fá  

Cor, viagem -  fá fá lá sol 

 

Pipa, menino – fá fá dó dó si 

Sonho, fantasia – lá fá fá lá lá sol 

Pipa, pipando – fá fá dó dó si 

Pipando, sonhou – lá fá fá lá sol 

 

Pom pom pom pipa – fá fá dó lá lá 

Pom pom pom pipa – fá fá fá ré dó 

Pom pom pom pipa - fá fá dó lá lá 

Pipa – sol fá 

Puxa, quanto conceito novo! Vamos ver se você os compreendeu? 

ATIVIDADES 

Vá até nossa Playlist e ouça a Faixa 2: Pipa – Raíssa, Débora, Pamella e 

Thaís. Você verá que é a canção Pipa, mas com uma roupa nova dada pelas 

estagiárias Raíssa, Débora, Pamella e Thaís. Ou seja, elas fizeram um 

arranjo para minha canção.   

Depois de ouvir, tente responder as seguintes questões: 

1. Quem é a compositora dessa canção? 

_______________________________________ 

2. Quem são as arranjadoras dessa canção? 

_________________________________________________________ 
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3. Por que ela é chamada de canção? 

__________________________________________________________ 

 

4. Quantos timbres aparecem em sua execução e quais são eles? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Antes da canção começar a ser cantada, aparece o timbre de um 

instrumento musical executando a melodia de uma parte da canção. Que 

parte é essa? Quantas notas musicais esse instrumento executa? Quais 

são essas notas musicais? Esse timbre é de qual instrumento musical? 

Você tem alguma observação a fazer sobre essa execução? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Tenho uma boa notícia para você. Um vídeo desse áudio em breve estará 

disponível em nosso blog. Depois de assistir você poderá checar suas 

respostas assistindo a esse vídeo. Legal, né? 

 

 

 


