
ROTEIRO 3 – 5º ANO 

 

DATA DA DEVOLUÇÃO: 02/10/2020 

REALIZAÇÃO: SEMANA DO DIA 21/09 

 

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! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03   

  

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Realizar na semana do 21 de setembro 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – Após as atividades do Roteiro 1 e 2 você já tem condição de elaborar uma 
conclusão para a pergunta da nossa investigação. Para sua resposta ficar top das galáxias, vá ao 
final deste roteiro e leia o texto que está lá.  

PERGUNTA: Por que que temos que comer? 

CONCLUSÃO:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 - Nas atividades de Ciências sempre há textos para serem lidos. É importante ler 
com atenção para aprender com os textos. Algumas dicas vão lhe ajudar nesse processo: 

* Leia com atenção para entender as informações que o texto apresenta. Se a cabeça 
viajar, volte ao texto um pouco antes de onde você parou e retome a leitura; 

* Sublinhe as palavras que você não compreender e procure o significado no dicionário. 

* Leia o texto uma segunda vez. Ao terminar um parágrafo se pergunte “Qual a principal 
informação deste parágrafo?”. Com esse simples exercício você vai checando o que 
aprendeu. 

 

Começando mais uma semana! 
Vamos continuar a nossa investigação e entender que 
alimentar é mais do que ingerir nutrientes. 

Ah! Tem vídeo no nosso canal do YouTube. Não deixe de 
assistir: https://ggle.io/3QbD .  

Profª Flávia 
  

Vamos juntos!!! 
Profª Flávia 
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Não resta dúvida que se alimentar é importante. Mas o que devemos comer? Será 

que existem alimentos mais adequados do que outros? 

Para nos ajudar nessa investigação, vamos utilizar o Guia Alimentar Brasileiro, 

publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Ele tem como objetivo dar informações às 

pessoas para que façam escolhas alimentares mais saudáveis.  

Vamos começar entendendo o que é alimentação, analisando um trecho do Guia: 

Alimentação é mais do que ingerir nutrientes 

O efeito de nutrientes individuais foi se mostrando progressivamente insuficiente 

para explicar a relação entre alimentação e saúde. Vários estudos mostram, por exemplo, 

que a proteção que o consumo de frutas ou de legumes e verduras confere contra doenças 

do coração e certos tipos de câncer não se repete com intervenções baseadas no 

fornecimento de medicamentos ou suplementos que contém os nutrientes individuais 

presentes naqueles alimentos. Esses estudos indicam que o efeito benéfico sobre a 

prevenção de doenças advém do alimento em si e das combinações de nutrientes e outros 

compostos químicos que fazem parte da matriz do alimento, mais do que de nutrientes 

isolados.  

Outros estudos revelam que os efeitos positivos sobre a saúde devem ser atribuídos 

menos a alimentos individuais e mais ao conjunto de alimentos que integram aqueles 

padrões e à forma como são preparados e consumidos. Há igualmente evidências de que 

circunstâncias que envolvem o consumo de alimentos – por exemplo, comer sozinho, 

sentado no sofá e diante da televisão ou compartilhar uma refeição, sentado à mesa com 

familiares ou amigos – são importantes para determinar quais serão consumidos e, mais 

importante, em que quantidades. 

Finalmente, alimentos específicos, preparações culinárias que resultam da 

combinação e preparo desses alimentos e modos de comer particulares constituem parte 

importante da cultura de uma sociedade e, como tal, estão fortemente relacionados com 

a identidade e o sentimento de pertencimento social das pessoas, com a sensação de 

autonomia, com o prazer propiciado pela alimentação e, consequentemente, com o seu 

estado de bem-estar.  
Fonte: Guia Alimentar Brasileiro. Ministério da Saúde, 2014. Modificado para fins didáticos 

Analisando, refletindo e registrando as aprendizagens: 
Existe muita pesquisa sobre os alimentos e os nutrientes. Hoje entende-se que se alimentar é 

mais do que consumir alimentos que contenham carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais 
minerais. Uma boa alimentação é composta de outros fatores. 
a. De acordo com o texto, que fatores são importantes para se ter uma alimentação que garanta saúde 
e bem-estar? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Ainda de acordo com o texto o que é melhor para saúde: comer os nutrientes se alimentando de 
frutas, verduras, legumes ou ingerir os mesmos nutrientes tomando cápsulas de medicamentos? Por 
quê? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Você pode ler a versão resumida do Guia Alimentar Brasileiro neste link: https://bityl.co/3Rah 
 
ATIVIDADE 3 – Leia este trecho retirado do Guia Alimentar Brasileiro: 

 

Este trecho do Guia nos dá uma boa ideia dos importantes aspectos para termos uma 
alimentação que promove a saúde.  

Então é chegada a hora de você analisar a sua alimentação a partir desses diferentes aspectos. 
Marque nos quadradinhos os textos com os quais você mais se identifica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Minha alimentação é pouco variada. Gosto 
sempre de comer sempre as mesmas coisas. 

Gosto muito de comidas ricas em 
carboidratos, como pães, macarrão, 

bolachas. 

Minha alimentação é muito variada. 
Gosto de comer muitos tipos de comidas. 
Como diversas frutas, verduras e legumes. 

Também como alimentos ricos em 
carboidratos e proteínas. 

Se eu observar o meu prato na hora do 
almoço vou ver cores variadas, como o 
branco do arroz, o marrom do feijão, o 
verde do brócolis, o amarelo do ovo e o 

vermelho do tomate. 

Se eu observar o meu prato na hora do 
almoço vou notar o branco do arroz, o 

amarelo da batata e o amarelo escuro do 
ovo. 
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ATIVIDADE 4 – O Guia Alimentar Brasileiro ampliou o conceito de se alimentar bem. Mais do que 
comer os nossos conhecidos nutrientes, é importante levar em conta a variedade dos alimentos 
(quanto mais diferentes alimentos, melhor), o nível de processamento deles (quanto mais natural, 
melhor), a forma de preparo (quanto menos fritura, melhor), a forma de se alimentar (comer em 
família e com a televisão desligada é melhor), e incluir produtos regionais (comer as frutas e verduras 
da estação e encontradas na feira, melhor). 

Comer melhor não está relacionado a comer mais caro. Comer frutas e verduras da estação 
ajuda a comer bem e de forma mais econômica. Por exemplo, maio e junho são meses de mexerica e 
elas são encontradas em abundância e com bom preço. O mesmo vale para outras frutas, legumes e 
verduras. 

Converse com alguém da sua casa e discuta sobre esse conceito 
ampliado de alimentação. Discutam o que pode se melhorado nas 
refeições. Será que durante a semana é possível mudar alguma coisa? Vele 
a tentativa, concorda? 

Registre abaixo a conversa sobre alimentação, não se esquecendo 
de colocar os nomes das pessoas envolvidas e as conclusões que vocês 
chegaram. Conte também se vocês conseguiram promover alguma 
mudança durante a semana. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR – Não poderia faltar um texto da nossa conhecida Ciência Hoje 
das Crianças. Este foi retirado da revista Nº 163. 

Eu costume almoçar vendo televisão. 
Eu costume almoçar na mesa, com a minha 

família. 

No meu almoço e janta também há 
alimentos comprados na feira pela minha 

família. 

No meu almoço e janta há mais alimentos 
industrializados, comprados no 

supermercado. 
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Finalizamos mais uma semana! 

A gente se encontra no Roteiro 4. 

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

MATEMÁTICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

  

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Professora: Jane Jardim 

 

Aluno(a): ________________________________________Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Números Ordinais 
Você sabia que os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia? Por exemplo, na 

hora do intervalo das aulas, durante uma brincadeira, as crianças decidem quem vai ser o primeiro 

a jogar e quem será o próximo, ou seja, quem será o segundo a jogar. Quando seus pais precisam ir 

ao banco. Lá sempre tem fila, não é mesmo? Então, no banco, nem sempre somos o primeiro ou o 

segundo da fila, muitas vezes tem tanta gente, que ocupamos o décimo lugar na fila e ou um lugar 

mais atrás!  

Esses números, os ordinais, são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua 

posição.  

 

Como se escrevem os números ordinais? 
Para facilitar a comunicação verbal, vamos usar símbolos especiais para os números ordinais: 

º ou ª. 

 

º → para o gênero masculino. Exemplo: Ele é o 1º na fila do lanche. 

 

ª → para o gênero feminino. Exemplo: Ana é a 1ª aluna da turma. 

Olá! Bom te encontrar 

de novo! Tudo bem com as 

atividades dos roteiros 01 e 

02? Vamos avançando! 

Verifique a data de entrega 

deste roteiro para não perder o 

prazo, ok. Vamos lá?! 
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Para indicar a posição de número 1, escrevemos 1º ou 1ª; para 

indicar a posição de número 2, escrevemos 2º ou 2ª, e assim 

sucessivamente. Tudo bem? 

Agora vou colocar uma tabela para você compreender melhor a 

escrita dos números ordinais. Veja abaixo: 

 

 

1º → primeiro 20º → vigésimo 200º → ducentésimo 

2º → segundo 21º → vigésimo primeiro 300º → trecentésimo 

3º → terceiro 22º → vigésimo segundo 400º → quadringentésimo 

4º → quarto 30º → trigésimo 501º → quingentésimo 

5º → quinto 31º → trigésimo primeiro 
525º → quingentésimo 
vigésimo quinto 

6º → sexto 40º → quadragésimo 600º → sexcentésimo 

7º → sétimo 
41º → quadragésimo 
primeiro 

700º → setingentésimo 

8º → oitavo 50º → quinquagésimo 800º → octingentésimo 

9º → nono 60º → sexagésimo 900º → nongentésimo 

10º → décimo 70º → septuagésimo 1.000º → milésimo 

11º → décimo 
primeiro 

80º → octogésimo 2.000º → segundo milésimo 

12º → décimo 
segundo 

90º → nonagésimo 3.000º → terceiro milésimo 

13º → décimo 
terceiro 

100º → centésimo 
20.000º → vigésimo 
milésimo 

 

Diferença entre número Cardinal e número Ordinal 
Como sabemos, os números ordinais são utilizados para representar ordem ou posição de 

algum objeto, certo? Bem, os números cardinais são utilizados para representar quantidades 

absolutas.  Vamos ver a diferença? 

 

Se perguntarem a você: “Quantos anos você tem?” Sua resposta será ____ anos.  

Ao dar a resposta você utilizou um número cardinal. 

 

Se você vai na pamonharia e pede ao vendedor: “Por favor, eu quero 4 pamonhas 

para levar”. Você também utilizou números cardinais. 

 

Agora veja o exemplo a seguir:  João comprou seis abacates. Quando foi 

ao caixa para efetuar o pagamento, ele era o terceiro da fila. 

 

Perceba que no exemplo utilizamos tanto um número cardinal quanto um número ordinal: 

6 abacates representam uma quantidade absoluta, logo, trata-se de um número cardinal. 3º na fila  
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do caixa representa a posição em que João encontrava-se na fila, logo, 

trata-se de um número ordinal. 

 

Vamos exercitar? Logo abaixo você terá algumas atividades sobre o 

que conversamos até aqui. Também indiquei as atividades no seu livro 

didático. Vamos lá! 

 

ATIVIDADE 9: Represente os números ordinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADE 10: Trinta alunos do CEPAE participaram de uma Gincana de Matemática.  
 

a) Escreva por extenso a colocação dos participantes: 

Enzo – 6º: Enzo foi o sexto colado. 
Manoela – 3ª: Manoela foi a terceira colocada. 
 
Dominic – 8º: _____________________________________________________________________ 
 
Samuel – 12º: _____________________________________________________________________ 
 
Letícia – 5ª: _____________________________________________________________________ 
 
Louise – 25ª: ______________________________________________________________________ 
 
Heitor – 18º: ______________________________________________________________________ 
 
Gabriel – 7º: ______________________________________________________________________ 
 
Maria Carolina – 4ª: ________________________________________________________________ 
 
Vitória – 9ª: _____________________________________________________________________ 
 
Francisco – 25º: __________________________________________________________________ 
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Júlia – 30ª: ______________________________________________________________________ 
 

b) Organize o nome dos participantes por ordem de colação na gincana: 

 
3ª  Manoela 
 
______             _________________________ 
 
______  _________________________ 
 
______  ________________________ 
 
______  _________________________ 
 
______  _________________________ 
 

______  _________________________ 
 
______  _________________________ 
 
______  _________________________ 
 
______  _________________________ 
 
______  _________________________ 
 
______  _________________________ 

 
ATIVIDADE 11: Uma pessoa mora no sexto andar de um prédio. 
 

a) Em que andar estará se subir mais 6 andares? ____________________________________________ 

b) E se descer 5 andares, em que andar estará? _____________________________________________ 

c) Depois de descer os 5 andares a pessoa resolveu subir 3 andares e depois subir mais cinco andares. 

Em qual andar a pessoa está? _________________________________________________________ 

d) O que a pessoa deve fazer para voltar para casa? Subir ou descer? Quantos andares? 

_________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 12: Descubra o número ordinal e escreva-o por extenso: 

a) Estou entre o 100º e o 102º  __________________________________________________________ 

b) Sou o antecessor do 45º _____________________________________________________________ 

c) Sou o sucessor do 23º _______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 13: LIVRO DIDÁTICO 
 
Para essa atividade peço que resolva os exercícios da página 24 
 

 
Nos reencontraremos no Roteiro 4.  

Bjks!!! 

 

Profª Jane 

 



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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03

DATA DE ENVIO:18 de setembro                                                   
DATA DE ENTREGA: 02 de outubro
Realizar este Roteiro na semana de 21 de setembro 
Professora Joyce
Aluno (a) ___________________________________________ série __________

Se quiser, faça desenhos ao lado do poema para aproveitar o espaço da folha. 

Quem não tem ferramentas
de pensar 
inventa! 

Manoel de Barros 

1

 
Querida aluna, querido aluno! 

Espero que esteja bem, se cuidando e com saúde, juntinho da sua família. 

Nas próximas semanas iremos estudar um gênero textual muito interessante: o 
poema. Quem se lembra do PIPOESIA? O festival de pipa e poesia que 
acontece todos os anos na nossa escola? Nesse dia, toda a escola se 
transforma num grande palco de manifestações poéticas: tem correio elegante 
de poemas, crianças declamando poemas e cantando músicas... É lindo de 
ver!  

Não é porque estamos distantes fisicamente que o PIPOESIA deixará de 
acontecer! Daremos um jeito para que ele aconteça, assim mesmo como 
estamos, distantes fisicamente.  Aguarde as novidades! 

Esteja preparado para ler, declamar e escrever poemas. 
Vamos juntos nessa! 

Um abraço, com carinho e saudade, 

da prof. Joyce



ATIVIDADE 1 

Andrade no dicionário

Afinal

Que é Andrade? Andrade é árvore

de folhas alternas flores pálidas

                   de semente grande

andrade é córrego é arroio é riacho

igarapé ribeirão rio corredeira 

andrade é morro

povoado

ilha

perdidos na geografia, 

no sangue. 

Carlos Drummond de Andrade, poema publicado no livro “ Boitempo”, em 1968. 

Você sentiu algum estranhamento ao ler o poema? O que ele tem de diferente dos outros
poemas que você conhece? Você observou que existe uma palavra que está escrita de
forma incorreta? Consegue identificar qual palavra é? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Leia o poema, primeiro com os olhos, depois leia em voz 
alta brincando com o texto.



Atividade 2 

Exercício de poesia

O poema que você acabou de ler é de Carlos Drummond de Andrade, um escritor que nasceu em
Itabira-MG, no dia 31 de outubro de 1902. Ele escreveu textos para jornais, crônicas, contos e
muitos poemas. Alguns de seus poemas são autobiográficos, isso quer dizer que são poemas
que narram momentos de sua vida. “ Andrade no dicionário” é um poema autorretrato porque ele
fala de si, de coisas e lugares que o escritor gosta e se identifica.

Assim, as coisas que eu gosto dizem muito sobre quem sou. Por exemplo, eu gosto muito da
poesia do Manoel de Barros e tenho muita saudade de uma amiga que mora longe. No meu
poema autorretrato posso escrever: 

Joyce é a poesia do Manoel de Barros 
É a saudade da Mari 

Tudo aquilo que eu me identifico e que faz parte da minha vida sou eu: uma música, um livro,
uma paisagem, pessoas que amo, uma brincadeira.

Rafael no dicionário

Afinal quem é Rafael?
é lápis na folha e desenho feito 
é a TV ligada 
são traços no papel e histórias sendo contadas. 

É riso no ar 
é felicidade e amor 
brincadeiras inventadas 
Que é bom comer goiabada? É! 
Vai dormir criançada. 

Autor: Rafael Blanco, 5º ano A, turma de 2019.

Liv no dicionário

O que é Liv? Liv é aurora quando o dia 
preenche. 
Liv é o sol no verão quente. 

Liv é chuva, é arco-íris, é natureza. 
Liv é justiça, é comida na mesa. 

Liv são flores de cereja
Liv são folhas de uma palmeira. 

Liv é brisa que bate sem cessar
Liv é o livro que numa viagem vai te levar.

Autora: Liv de Pellegrin, 5º ano B, turma de
2019. 
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Que tal criar o seu 
autorretrato? Veja só como 
os poemas autorretratos dos 
alunos Rafael e Liv ficaram 
interessantes! 



Poema 

____________________________________                                   Ilustração 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Tenho certeza que o seu poema autorretrato ficou incrível! Que tal você gravar
com o celular a sua voz declamando o poema? Eu adoraria ouvir você. Você pode
pedir  alguém da sua família  para  lhe  ajudar  a  gravar  e  me enviar  por  e-mail
cepaequintoano@gmail.com. Mas é apenas se sentir vontade, certo? 
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Desafio você, a escrever um poema autorretrato com coisas que fazem 
parte da sua vida e que o defina enquanto pessoa que tem uma história. 
Você pode colocar no seu poema tudo aquilo que você gosta e faz parte 
da sua vida, como: brincadeiras, um lugar que você ama, amigos, 
histórias que gosta, uma saudade que sente, etc. Depois de escrever o 
poema, ilustre. Mas lembre-se: o poema tem uma estrutura que é 
própria e devemos escolher com cuidado cada palavra a ser escrita, 
pois ele é um texto sensível e que deve tocar as pessoas por meio dos 
seus versos. Ah, verso é cada linha que compõe o poema. 



 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

GEOGRAFIA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 3 

  

 

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 
 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 
 
Para entrega virtual: cepaequintoano@gmail.com  
 

Período de realização da atividade: 21 a 28 de setembro 
 

Professora: Laís Rodrigues Campos 
 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 5º___ 
 
 

1- Vocês sabem que nosso país tem mais de 500 anos e possui um 

povo formado por diversos grupos sociais. Então, leia a seguir o 

trecho da poesia indígena e responda o que você entendeu sobre o 

território indígena poetizado pela escritora indígena. 

 

 

   Silêncio Guerreiro 
No território indígena 
O silêncio é sabedoria milenar 
Aprendemos com os mais velhos 
A ouvir, mais que falar. 
No silêncio da minha flecha 
Oi crianças, vamos aprender um 
pouco mais sobre o nosso país? 

Resisti, não fui vencido 
Fiz do silêncio a minha arma 
Pra lutar contra o inimigo. 
Silêncio é preciso, 
Para ouvir o coração, 
A voz da natureza 
O choro do nosso chão. 

(Autora: Márcia Kambeba) 

 

mailto:cepaequintoano@gmail.com


 

 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

2- Pesquise sobre os diferentes grupos étnicos/sociais que formam o 

povo brasileiro e escreva um pequeno texto sobre eles. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 3 

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Período de realização da atividade: 21 a 28 de setembro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 5º___ 

 

Olá, meninos e meninas. Espero que estejam bem. Vocês perceberam 

que não receberam os Roteiros de Atividades 1 e 2 de Música. Isso ocorreu 

porque eu estava doente e impossibilitada de elaborar esses Roteiros. Mas 

agora está tudo bem e iniciaremos nosso estudo remoto de Música a partir dos 

Roteiros 3 e 4.  

Minha proposta de estudo é a pesquisa do que se produz musicalmente 

no nosso estado – o estado de Goiás. Mas o que é “estado”? 

Bem, segundo a professora Laís, “Município é a menor unidade politico-

administrativa do país, pode ser formada por espaço urbano e rural, possui 

governo próprio. Exemplo: Goiânia”.     

Pois bem, essas pequenas unidades político-administrativas são as 

cidades onde as pessoas moram, trabalham, estudam, enfim, realizam suas 

atividades e vivem. São unidades político-administrativas porque cada uma 

delas é administrada por um prefeito.  

Você, por exemplo, talvez more no município de Goiânia, ou seja, na 

cidade de Goiânia. Mas pode ser, também, que você more em outra cidade 

próxima a Goiânia, como, por exemplo, Santo Antônio de Goiás, Trindade, 

Senador Canedo. Cada uma dessas cidades tem um prefeito que a administra e 

todas essas cidades fazem parte do mesmo estado – o estado de Goiás. 



 

O estado de Goiás engloba, então, várias cidades. Todas essas cidades 

que compõem um estado são administradas pelo governador do estado.  

Basicamente, então, estado é “cada uma das divisões político-geográficas 

de uma república federativa. Estas divisões são autônomas e possuem um 

governo próprio regido por uma estrutura administrativa local. O Brasil é dividido 

em 26 Estados e um Distrito Federal” (www.significados.com.br/estado - acesso 

em 17 de setembro de 2020). 

Mas, professora Telma, você virou professora de geografia? 

Não, meu bem. Preciso que você entenda o que é município e o que é 

estado porque vamos pesquisar o que as pessoas que moram ou moraram nos 

municípios do estado de Goiás produziram e estão produzindo musicalmente. 

Primeiro vamos conhecer essas produções musicais, ou seja, algumas 

produções musicais e seus compositores, quando isso for possível. Depois 

vamos executá-las – ouvindo, cantando e tocando. Depois disso, vamos pensar 

sobre elas, analisá-las.  

Como primeira atividade, preciso que você responda as seguintes 

questões: 

Questões 

 

1. Em qual cidade você nasceu? 
_______________________________________________ 

2. Qual é o nome do atual prefeito dessa cidade? 
_________________________________________________ 

3. A qual estado a cidade onde você nasceu pertence? 
_________________________________________________ 

4. Qual é o nome do atual governador do estado onde você nasceu? 
_________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 18/09 

 

Oie.. 

Espero que estejam todos (as) bem!! 

Aqui continuaremos trabalhando com o conteúdo programado para a 1ª escala: jogos 

eletrônicos! Ok?  

Trabalharemos conceitos, e também a vivencia dos jogos. 

Nos vemos em breve!!! Bons estudos  

 

 

1) Na última atividade vocês me relataram quais os jogos eletrônicos que estavam 

jogando mais. Mas me conta uma coisa... vocês jogam em quais aparelhos:  

Celular, tablete, computador, ou não tem nenhum desses aparelhos? Os aparelhos 

que vocês jogam são dos pais, colegas, familiares ou próprio?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Com relação aos jogos eletrônicos que vocês mais têm jogado, qual a diferença 

desses jogos para os outros que não são eletrônicos? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

 
 

 



2 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Sabemos que os jogos eletrônicos têm benefícios. Já ouvi dizer que algumas 

pessoas aprenderam inglês nos jogos, aprenderam também a programar jogos, 

dentre outras coisas legais. Entretanto, também sabemos que eles podem trazer 

malefícios, nos fazer mal. Abaixo, no caça palavras, há benefícios e malefícios 

dos jogos eletrônicos. Identifique quais são e escreva na tabela. 

 

 

 

A S E D E N T A R I S M O J C 

N A E X A G E R O J U B P M O 

T C O N H E C I M E N T O V O 

I B O N M V B L O P N S L Í R 

S M C R A T J O S F A Q I C D 

S B T I R R I T A Ç A O C I E 

O D E R O J T M O B N E P O N 

C N D I V E R S Ã O M T O N A 

I J S A D L P A C P O E K H Ç 

A C R I A T I V I D A D E L Ã 

L N I C O N C E N T R A Ç Ã O 

 

 

 

 

BENEFÍCIO MALEFÍCIOS 
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4) Leia o texto abaixo, e responda as questões: 

 

Benefícios, limites e malefícios dos jogos digitais 

 

Estudos apontam alguns malefícios que os jogos digitais podem trazer aos 

alunos devido ao uso exagerado, como o sedentarismo (ficam muito tempo 

sentados e são pouco motivados para a prática de atividades físicas); a irritação 

decorrente da perda no jogo, que muitas vezes é extrapolada a outras situações 

cotidianas; o vício pelo jogo, que leva a uma situação de dependência; competição 

exacerbada (os competidores sempre querem ganhar para passar as fases e fechar 

o jogo); e a falta de amigos, pelo fato de passar mais tempo em jogo do que se 

relacionando com outras crianças (FERREIRA, 2014).  

É importante que as crianças e adolescentes sejam orientadas sobre os 

limites de tempo de uso e para que observem suas condutas durante a execução 

do jogo, evitando que ocorram prejuízos à saúde e aos relacionamentos 

(FERREIRA, 2014).  

Se utilizarmos moderadamente, os jogos digitais apresentam vários 

aspectos positivos que podem ser aproveitados no contexto escolar e auxiliar na 

aprendizagem, como a ampliação das experiências sensoriais; o aumento da 

atenção; a diversidade de interação (como jogadores em diferentes localidades ou 

com a própria máquina), considerando a importância do respeito durante o jogo; 

o conhecimento proporcionado pelos jogos educativos ou pelos que envolvem 

atividades novas; a coordenação de movimentos; a diversão; criatividade; 

reflexão, cooperação, tomada de decisão e outras (FERREIRA, 2014). 

 

 

a) Quando dizemos há benefícios nos jogos eletrônicos, estamos referindo a coisas 

boas, bacanas, que ajudam a crescer, aprender, sem prejuízos à saúde, à educação, 

dentre outras. E quando falamos em malefícios, estamos dizendo que os jogos 

eletrônicos, em alguma medida, podem trazer prejuízos a vida do jogador (a), 

como: irritação quando fica muito tempo sem jogar, falta de motivação para 

brincar e fazer outras coisas, vício, falta de interação com outras pessoas, dor de 

cabeça, falta de apetite ou alimentação inadequada, etc. Cite para mim, 3 coisas 

legais (benefícios) que vocês já aprenderam com os jogos eletrônicos, e 3 

malefícios que os jogos eletrônicos já trouxeram para vocês . 

 

__Benefícios:___________________________________________________________

______________________________________________________________________
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___Malefícios:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Dentre os malefícios, o que você acha que pode ser feito para que isso modifique? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

 

Roteiro 3 e 4 de 18 de setembro a 02 de outubro 

Disciplina história – 5ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

Devolver atividades em 02/out. de 2020 no Cepae ou pelo e-mail: 
cepaequintoano@gmail.com 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

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 (18 de 

setembro a 02 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 o texto que acompanha a atividade deverá 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:cepaequintoano@gmail.com
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Textos e Atividades de História – 2020 

 Roteiro 3 – 18/set. a 02/out. de 2020. 

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

 

Texto 1 – POVOADORES 

“quando a terra mãe era nosso alimento, 

quando a noite escura formava nosso teto, 

quando o céu e a lua eram nossos pais, 

quando todos éramos irmãos e irmãs, 

quando nossos caciques e anciãos eram grandes líderes 

quando a justiça dirigia a lei e sua execução, 

aí outras civilizações chegaram!” 

(Declaração solene dos povos indígenas do mundo. Port Alberni, Canadá, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Xingu, a aldeia global 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/xingu-a-aldeia-global/
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Atividade de História – 2020 

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

Atividade do Texto 1 - Povoadores 
 

1.  Ao ler o poema o que você pensou e sentiu? Registre suas ideias.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2. No poema Povoadores, em seu último verso, está escrito: “aí outras civilizações 

chegaram!”. No texto 2 do Roteiro 1: “Chegada dos primeiros grupos humanos no 

Continente americano e no Brasil”, em sua última marcação do tempo histórico está 

escrito “500 anos AP — Chegada dos europeus. Início da destruição das culturas 

indígenas por espanhóis e portugueses.”  

Releia o Poema e o texto citados, o que significou a chegada dos europeus na América 

e no território brasileiro? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Leia atentamente o poema “Povoadores”, observe detalhadamente a fotografia, 

dialogue com seus familiares e faça uma ilustração do poema sobre os povos indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


