
                            Atividades da 13ª semana – Escola Antônio Curi 

             Atividades de Português  – Leitura e Interpretação –  

                                       Ainda a imigração 

                     Desde muito, muito tempo                                   Atividades 

                     vários povos pra cá vêm,                            1)Releia os versos: 

                     colorindo o Brasil                                               vários povos pra cá vêm, 

                     com as cores que ele tem.                                colorindo o Brasil 

                                                                                                    com as cores que ele tem 

                   Itália, Espanha,                                         A palavra cores desse último verso transcrito 

                   Alemanha e Japão.                             pode ser associada: 

                    Lugares de onde vieram             (    ) à natureza do Brasil, representada pelo verde. 

                   na chamada imigração.               (    ) às riquezas de nossa terra, representadas pelo 

                                                                                    amarelo. 

                   Também outros aqui chegaram     (    ) ao céu de nosso país, representado pelo azul. 

                   com seus diferentes valores,           (    ) às cores da pele dos povos formadores do  

                   formando essa cultura rica,                      povo brasileiro (índios, amarelos, pretos e  

                   que mistura muitos sabores.                      brancos). 

                                        Ágata de Assis 

            2) Copia os versos do poema que mostram a contribuição dada pelos imigrantes ao 

Brasil. 

................................................................................................................................................ 

         3)  Observa a estrutura do poema. Nele também encontramos rimas. 

   a) Em quais versos?  Primeira estrofe: .............................. Segunda estrofe: .......................... 

                                        Terceira estrofe: ............................... 

 b) Logo, percebemos que: 

    (    ) há necessidades de rimas em todos os versos. 

   (    ) não há necessidade de rimas em todos os verso. 

  4) Escreve quantas estrofes e quantos versos tem o poema.     



5) Pesquisa e escreve como é o nome da pessoa que nasce em: ( adjetivos pátrios). 

 Portugal: .............................  Japão: .............................. Itália: ................... China: ...................... 

 Coréia: .......................... Holanda: .......................... Brasil: .........................Polônia: .................... 

Inglaterra: ........................ Alemanha: ......................França: .....................Cristal: ....................... 

6) Exercícios -   Árvore dos Encontros Vocálicos 

7) Classifica as palavras abaixo de acordo com a classificação dos encontros vocálicos, 

circulando-os: 

   Uruguai - .........................   saúde - ......................  bandeira - ...................... raíz - ..................... 

    Aula - .............................averiguei - .....................  ouvir - ........................ caule - ...................... 

 8) Recortar três palavras de cada: 

     Ditongo                                    Tritongo                                  Hiato 

9) Produção textual: Ler um texto ou um livro e depois escrever uma poesia de acordo com o 

que tu leste. (Assunto da leitura é da tua escolha). Postar. Pode ser no privado. 

10) Retira da poesia: Duas palavras com encontro consonantal e duas com dígrafos (duas letras 

com o mesmo som, Ex: nh, rr,ch, ss, lh). 

       Encontro consonantal                                Dígrafo 

 



 

                                                 

 

 



  Atividades de Matemática 

Lê os problemas abaixo e marca apenas a expressão correta que usarias para resolvê-los: 

1) Um quadriculado tem 25 linhas por 32 colunas. Qual é o número de quadradinhos 

desse quadriculado? 

a) 32-25=              b) 25x32=                    c) 32+25=                   d) 32:25= 

2) Ontem Edu leu 32 páginas de um livro e hoje leu mais 18. O livro tem 200 páginas. 

Quantas páginas, aproximadamente, ele deve ler por dia para acabar essa leitura em 5 

dias? 

a) (32+18-200):30         b) (5x18)+(200-32)     c) 50:5       d) (200-50):5 

3) Num colar há 37 contas coloridas. São 21 amarelas e 13 azuis. Quantas contas são 

brancas? 

a) 3x21+21+13      b) 21+13+37     c) 37-21-13       e) (37x3)+21+13 

4) Numa sala de cinema há 532 lugares. Já estão completas 10 filas de 30 poltronas em 

cada uma. Quantos lugares disponíveis ainda há nesse cinema? 

a)532:10        b) 10+30+532       c) 532-(10-30)        d) 632-10x30 

       5)  Para a sua festa de aniversário, Camila comprou 9 garrafas de suco de laranja e 9 de 

suco de manga. O suco de laranja custou o dobro do preço do suco de manga. Se ela pagou 

R$27,00 por todas as garrafas de suco de manga, quanto ela gastará ao todo? 

             a) 27x2+27      b) 27+2+27       c) 9x27+9x27         d) 18x27  

      6)  Carla comprou 4 cadernos por R$ 2,50 cada um e duas agendas por R$ 7,00 cada uma. 

Pagou com uma nota de R$ 50,00. Quanto recebeu de troco? 

            a) 50+2,50+2+7       b) 50-2,50-7       c) 50-4x2,50+2x7       d) 2,50x2+4x7     

      7) Efetua 

          a) 6352x12=     b) 954x15=     c) 1483x11=    d) 1752x13=      e) 857x14=        1529x10= 

       8) Atividades do Livro A conquista da matemática – páginas 106 e 107 – Gráfico de setores 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Atividades de Geografia 

                  Estudo do texto: Relevo do Rio Grande do Sul 

 

 



 

 

 

Responde: 1) O que é o relevo?    2) Quais são os fatores externos que influenciam na 

formação do relevo?    3) Como é o nome dos tipos de relevo do RS?   4) Em qual unidade do 

relevo do RS ocorreu boa parte dos combates da Guerra dos Farrapos?     

  2) Numera a 2ª coluna de acordo com a 1ª, caracterizando os tipos de relevo do RS. 



( 1 ) Planalto Norte-Rio-Grandense                      (    ) localiza-se no norte do estado formando  

                                                                                            uma região com muitos morros, conhecida  

                                                                                             como Serra Geral.         

( 2 ) Depressão Central                                          (     ) Localizada no oeste do estado, caracteriza- 

                                                                                          se pelo terreno levemente ondulado conhe- 

                                                                                           do como coxilhas.   

(    ) Planície Litorânea                                           (    ) área conhecida como serra do Sudeste 

(    ) Planalto Sul-Rio-Grandense                         (    ) é uma área de terras de baixa altitude,                                                                               

.                                                                                        planas ou levemente onduladas. 

(    ) Campanha                                                       (    ) localizada na faixa litorânea do estado, às 

                                                                                        margens do Oceano Atlântico.                

                                  

 

                                         Atividades de Ciências          

                Montar um cartaz ou vídeo sobre os cuidados que devemos ter para nos prevenir do 

coronavírus . Usem a criatividade! Postar no grupo!                                                                                                                              

                 

                                                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes 5º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

Cultura da Região Sul: danças, música e artesanato. 
 

A cultura da Região Sul do Brasil, formada por Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, é caracterizada pela influência de imigrantes que chegaram principalmente 
durante o século XIX, onde deixaram inegável destaque na formação do povo 
brasileiro. 
 

Imigrantes europeus na Região Sul 
Na cultura do sul é possível perceber uma grande influência europeia em todas as 
formas de manifestações culturais. Isso se deve ao histórico da ocupação imigrante 
nessa região do país. 
Imigrantes portugueses; Imigrantes alemães; Imigrantes italianos; Imigrantes 
poloneses, entre outros. 
 

Danças da Região Sul 
Conheça as principais danças do Sul do Brasil. 
 
Dança das Fitas 

 
Também chamada de pau-de-fitas, a dança das fitas consiste em uma espécie de 
mastro de cerca de 3 metros onde são atreladas diversas fitas coloridas seguradas 
pelos dançarinos que giram em torno do mastro para formar desenhos com as fitas. 
 
Chimarrita 

 
A chimarrita é uma dança de origem portuguesa cuja música tem um ritmo bastante 
animado. 
Os dançarinos formam casais que dançam sapateando e batendo palmas. 
 
 
 
 



 
Chula 

 
A chula é uma dança derivada de uma dança portuguesa. 
Consiste em uma dança masculina onde os participantes dançam em torno de um 
bastão de madeira executando saltos e sapateados. 
 

Músicas da Região Sul 
Confira abaixo uma lista com os principais estilos e ritmos musicais do Sul do Brasil. 
Fandango 
Vanerão 
Xote 
Chamamé 
Balaio 
Tatu 
Facão 
Milonga 
Música de bandas 
 

Artesanato da Região Sul 
 

 
Arte com porongo 
 
Assim como outros aspectos culturais do Sul do Brasil, o artesanato apresenta 
influência da imigração europeia na região. 
Confira abaixo algumas das principais artes que representam as tradições da Região 
Sul. 
 
Cerâmica 
Artesanato com porongo 
Pêssankas 
Esculturas em madeira 



Artesanato com couro 
Atividades: 

*Responde as questões, pode perguntar para alguém da família, procurar na internet 
ou no livro  e depois pinte o desenho. 

 
1- Escreva quais outras danças da Região Sul você conhece.  
 
 
 
2- Você já frequentou um CTG? Já viu um Grupo de Invernada se apresentar, o que 
você acha? 
 
 
 
 
3- Quais outras músicas da Região sul você conhece? 
 
 
 
 
4- Na sua casa tem algum artesanato da Região Sul? Qual? Se possível tire uma foto 
dele junto com a atividade quando for mandar para a professora. 
 
 
 

 



ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Pessoal vocês irão desenvolver uma atividade referente 

ao mês junino. 

Essa atividade pode ser: 

*Um prato tipo. 

*Uma encenação de festa, de casamento na roça ou uma 

quadrilha Junina como queiram, deixa a imaginação de 

vocês fluir. 

Como proceder: 

Assim que fizerem a atividade, vocês deverão tirar uma 

foto ou fazer um vídeo, e enviar para o nosso grupo da 

Educação Física. OBS: Quem optar por fazer a encenação 

favor que filme para ficar bem legal...não será publicado 

nas mídias sociais e sim somente para ficar de arquivo 

para a disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pipoca de Sagu 

(Alternativa para a pipoca de milho)  

 

 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de óleo  

 1 xícara de sagu 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo: 

Misture o óleo com o sagu em uma panela; leve ao fogo baixo. Mexa até 

aquecer e começar a estourar. Tampe a panela e deixe estourar por 3 minutos. 

Polvilhe sal e sirva. 

 

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a pipoca de milho 

não seja oferecida para crianças menores de 4 anos, pelo risco potencial 

de engasgo. O agravante é a casca de milho, que costuma ficar presa nos 

dentes e até na garganta. O milho da pipoca é um alimento que não dissolve 

com a saliva e, portanto, precisa ser bem mastigado. As crianças menores de 4 

anos estão desenvolvendo a capacidade de mastigar adequadamente e de 

engolir, embora já consigam consumir alimentos mais duros, podem se 

distrair/atrapalhar para mastigar e as partes não trituradas podem ser 

direcionados para a via respiratória causando sufocamento.   

Lembrando que cada criança tem a sua evolução!  

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




