
                             Atividades da semana 14 – 5ª série – Antônio Curi 

                          Trabalho de Ensino Religioso 

Nesta semana será dedicada para fazer uma pesquisa sobre as manifestações religiosas da tua 

comunidade. 

           º Entrevista 

           º Pesquisa na biblioteca, na internet, com a sua família. 

          º Tipos de crenças religiosas. 

          º Importância de cada uma. 

         Montem um cartaz ou vídeo. Usem a criatividade. 

 

                         Atividades de Matemática 

    Falando de Cidadania: Consumo consciente, atitudes que fazem a diferença. Dicas de 

economia de água. 

         Páginas 108 e 109 

 Jogo Batalha da Tabuada – Tentem fazer um vídeo ao jogarem para compartilhar com os seus 

colegas. 

 

 

                 Boa Semana! Um abraço da professora Inaidi. 



 

 

 

Atividades de Educação Física 

Futsal 

Pessoal seguiremos os exercícios de futsal. 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Lance a bola para cima com as mãos...domine-a com o pé 

direito...logo após com o pé esquerdo. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine a mesma 

com o joelho, deixa cair no chão e a pare com a sola do pé. 



 Lance a bola para cima (com as mãos) domine-a com o 

peito e deixe-a cair no chão solando a mesma com o pé. 

OBS: Meninas quando fazerem esse exercício posicionar os 

ombros mais à frente para proteção dos seios.  

 Lance a Bola para cima (com as mãos) domine-a com a 

cabeça, faça a mesma escorregar pelo corpo e sole-a com o 

pé. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine-a com o pé e 

faça um giro com a mesma. 

 Em um muro ou parede desenhe números de 1 até 6 como 

se fosse um retângulo, tente chutar a bola nos números vá 

somando quantos pontos conseguira fazer. Chute a bola 

com a parte interna do pé fazendo com que a mesma faça 

uma alavanca para acertar o local. (Obs. Procure colocar 

esse retângulo a uns 40 cm do chão, para uma maior 

dificuldade).  

 Coloque uma garrafa pet a uma certa distância de você, 

conduza a bola até a garrafa pet quando estiver bem 

próximo tente dar uma Cavadinha na bola para que ela 

passe por cima da garrafa sem tocar na mesma, faça até 

conseguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes 5º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

Thomas Cowperthwait Eakins (25 de julho de 1844 - 25 de junho de 1916) foi 
um pintor realista americano, fotógrafo, professor e educador de artes 
plásticas. Ao longo de toda sua carreira Eakins trabalhou em um estilo 
realista, tendo o ser humano como centro temático. Pintou centenas de 
retratos Ele é amplamente reconhecido como um dos artistas mais 
importantes da história da arte americana. 
 

 

 

 

Atividades: 

1- Pintar a imagem da próxima folha, de modo livre. Como é uma imagem 
cheia de detalhes, faça com calma, pinte suavemente, ai depois de ter certeza 
que é a cor que você quer finalize o desenho. Mandarei a imagem no grupo de 
arte. 

2- Na última folha você deverá fazer um desenho de um lugar da cidade ou do 
interior que você mais gosta. Use a sua criatividade e faça um desenho com 
bastante detalhes bem lindo ocupando toda a folha. 

Sei que vocês são capazes. <3 

 



 

 

 

 



 



 

Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e 

misture bem. Pegue uma concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em 

fogo médio. Espalhe virando a frigideira para que fique uma massa fina. Quando um lado estiver 

dourado, vire e doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango 

desfiado, carne moída ou ovos mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu 

teor e qualidade de proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. 

As fibras ajudam no funcionamento do intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), 

reduzem a absorção de açúcar e gordura no sangue, entre outros benefícios. Acrescente em sua 

alimentação aos poucos a aveia; pode ser acrescentada em iogurtes, frutas, leite, saladas e 

preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 

 

 




