
                          Atividades da 12ª semana – 5º ANO – Escola Antônio Curi 

                       Atividades de História – A formação da culinária brasileira 

     Quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, tiveram que se acostumar aos 
alimentos que os índios comiam, pois nem tudo o que era plantado na Europa podia ser 
cultivado aqui. Foi assim que a mandioca, por exemplo, passou a fazer parte da alimentação 
dos colonizadores. 

      Os portugueses, por sua vez, trouxeram para cá vários tipos de carne: de boi, porco, 
carneiro, ganso, pato e galinha, e também trouxeram muitos temperos, como o sal, a canela, 
o alecrim, a erva-doce e o cravo-da-índia. 

       Muitos alimentos foram levados e trazidos nas muitas idas e vindas dos colonizadores. 
Foi assim que a mandioca e o amendoim chegaram à África, fazendo o maior sucesso, e de 
lá foram trazidas outras comidas. 

      Na época da escravidão, as cozinheiras eram africanas e adaptaram muitas receitas, 
misturando ingredientes vindos da África, da Europa e outros usados pelos índios. 

      Com o passar do tempo, essa mistura deu origem à culinária brasileira, e as receitas 
criadas e adaptadas pelas cozinheiras foram passando de geração em geração até chegar 
aos nossos dias. 

       Hoje, além dos pratos típicos brasileiros, também fazem parte da nossa alimentação 
muitas receitas provenientes de outros países que chegaram com diversos imigrantes que 
vieram morar no Brasil. 

       O feijão com arroz é o alimento mais popular entre os brasileiros. A feijoada é a comida 
mais famosa do Brasil. É feita com feijão-mulatinho ou feijão-preto, misturado à carne de 
porco e bovina, linguiça, carne de sol, toucinho e temperos, e vem acompanhada de arroz, 
farofa, couve e laranja. 

       Muitos dizem que a feijoada foi criada na senzala, lugar em que viviam os escravos, que 
aproveitavam as sobras dos alimentos da casa-grande. Que por sinal é uma delicia! 

                             Marca a alternativa correta 

1) O texto que você acabou de ler é: 

(    ) poético        (    ) descritivo        (    ) narrativo        (    ) informativo 
2) Relaciona a segunda coluna às informações contidas na primeira. 

(1) Trouxeram para o Brasil o sal e outros temperos, como: canela, alecrim, erva-doce, 

cravo-da-índia.                                                                      (    ) Índios 

(2) Tinham a mandioca como base de sua alimentação.    (    ) Mandioca e amendoim 

(3) Chegaram à África levados pelos portugueses.              (    ) Portugueses 

(4) Comida mais famosa do Brasil.                                          (    ) Africanas 

(5) Cozinheiras na época da escravidão.                                (    ) feijoada 

3) Sublinha no texto uma informação que achaste mais interessante e depois escreve 

por quê.   

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



Atividades de Português  -  Produção Textual  -  Gênero Textual ( Receita ) 

        Pensa em uma coisa que tu gostas muito e que a tua mãe faz. Pesquisa a 
receita, copia e posta no grupo para compartilhar com seus colegas.  

                   No texto da receita  deve ter: 

       O nome, ingredientes e o modo de fazer. 

            Encontros Vocálicos e Encontros Consonantais 

1) Lê as palavras e observa as letras destacadas. 

começou    -   delicia   -   achei  -   fui   -   depois   -   viu   -   chateado   -   entrou 

       Ao grupo de letras destacadas nessas palavras damos o nome de: 

        (     ) encontro vocálico                  (    ) encontro consonantal 

       2) Observa também as letras que foram destacadas nas palavras abaixo: 

outra   -   preguiça   -   classe   -   entrou   -   professora   -   lembrar   -   graça   -   entrar 

      Ao grupo de letras destacadas nessas palavras damos o nome de: 

       (    ) encontro vocálico                   (    ) encontro consonantal 

2) Lê as palavras abaixo, circula os encontros vocálicos e os encontros consonantais, 

escrevendo-as na coluna certa. 

cortina   -   esconder   -   verde   -   viu   -   curioso   -   beijo   -   Fernando   -   reparou    
portão   -   trancado   -   brincar   -   coisa   -   cobra   -   saudade   -   professora 
     ENCONTRO VOCÁLICO            .........          ENCONTRO CONSONANTAL   
 

3) Atividades em folhas, fazer e colar no caderno. 

 
 
                   Atividades de Matemática 
 
Vamos calcular e estudar a Tabuada. 
a) 4532x15=              b)  1825x11=          c)  2571x13=        d)  1753x21=     e)  

862x24= 

a) 8520:11=               b)  6850:12=           c)  9482:13=         d)   4150:10=    e) 

5620:11= 

 

Atividades do livro:  Páginas: 102 e 103. Nesta atividade devem usar a 
calculadora. 
 
 
 
 
 



           Atividade de Ensino Religioso 

Monta um pequeno texto sobre: “Como tu te sentes e o que tu achas desse momento 
em que estamos passando.” Fazer no caderno. 

 

 

 

          Atividades de Geografia 

Relevo Brasileiro e do nosso estado 

Pesquisa no dicionário o significado das palavras abaixo: 

Relevo- 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........... 

Montanhas- 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............. 

Planícies- 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......... 

Planaltos -
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......... 

Depressões- 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......... 

Recortar uma figura para cada tipo de relevo acima e colar no caderno ou também 
podem tirar fotos, imprimir. Cada um faz como achar melhor. 

 

 

 

 

 



                  Atividades de Ciências 

            Retomar o texto da aula anterior sobre a água. 

          Escreve como deve ser feito o tratamento da água onde não tem Estação de 
Tratamento de Água, pelas pessoas que irão consumi-la. 

                     

 

 

      Boa Semana!  Bons Trabalhos!       

 

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

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 
 

TEXTO PARA LEITURA E COLAR A FOLHA NO CADERNO 
 

FESTAS JUNINAS 
 

AS FESTAS JUNINAS SÃO COMEMORAÇÕES QUE ACONTECEM NO MÊS DE JUNHO 
NO BRASIL. TRADICIONALMENTE, AS FESTAS JUNINAS COMEÇAM NO DIA 12 DE JUNHO, 
VÉSPERA DO DIA DE SANTO ANTÔNIO E ENCERRAM NO DIA 29 DE JUNHO, DIA DE SÃO 
PEDRO. JÁ NOS DIAS 23 E 24 É CELEBRADO O DIA DE SÃO JOÃO. 
 

CARACTERÍSTICAS DAS FESTAS JUNINAS 
 

1. PRINCIPAIS PRATOS TÍPICOS E BEBIDA 
OS PRINCIPAIS PRATOS TÍPICOS DE FESTA JUNINA SÃO: PIPOCA, PAÇOCA, PÉ DE 
MOLEQUE, CANJICA, CACHORRO-QUENTE, BOLO DE MILHO, ARROZ-DOCE MAÇA DO 
AMOR, ETC. 
 

JÁ A BEBIDA MAIS TRADICIONAL É: QUENTÃO. 
 

TODOS ESSES ELEMENTOS AJUDAM A COMPOR O AMBIENTE DA FESTA, CHAMADO DE 
ARRAIAL. 
ALI É ONDE FICAM AS BARRAQUINHAS DE COMIDAS E BEBIDAS TÍPICAS DECORADAS 
COM BANDEIROLAS JUNINAS. 
 

2. DANÇAS TÍPICAS DA FESTA JUNINA 
NAS FESTAS TRADICIONAIS A QUADRILHAS É A DANÇA TÍPICA DA FESTA. 
UM TEATRO CHAMADO DE CASAMENTO CAIPIRA É FEITO EM HOMENAGEM A SANTO 
ANTÔNIO, O SANTO CASAMENTEIRO. 
 

3. FOGUEIRA NA FESTA JUNINA 
A FOGUEIRA TAMBÉM FAZ PARTE DO CENÁRIO DA FESTA E PODE SER FEITA DE 3 
FORMAS  DIFERENTES: A QUADRADA É DE SANTO ANTÔNIO; A REDONDA DE SÃO JOÃO; E 
A TRIANGULAR DE SÃO PEDRO. 

 

4. BRINCADEIRAS DE FESTA JUNINA 
BRINCADEIRAS COMO A CADEIA, PAU DE SEBO, PESCARIA, CORREIO-ELEGANTE, SALTAR 
A FOGUEIRA, ARGOLA, ENTRE OUTROS, NÃO PODEM FALTAR. 
 

5. ROUPAS DE FESTA JUNINA 
AS MULHERES USAM VESTIDOS COLORIDOS E TRANÇAS NO CABELO. JÁ OS HOMENS 
COSTUMAM USAR UMA CAMISA XADREZ E CHAPÉU DE PALHA. AMBOS USAM MAQUIAGEM 
PARA IMITAR SARDAS (NAS MULHERES) E BIGODES (NOS HOMENS). 
 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 



1- VAMOS CONFECCIONAR UMA FOGUEIRA, TEM O PASSO A PASSO AQUI EM 

BAIXO COM VARIOS MODELOS DE BASE PARA A NOSSA FOGUEIRA. PODEM 

USAR O QUE TIVER EM CASA, COMO: FOLHA DE JORNAL DE REVISTA OU FOLHA 

COLORIDA. 

 

2- IMAGINEM QUE IREMOS TER A FESTA CAIPIRA LÁ NA ESCOLA E SE PUDER TIRE 

UMA FOTO VESTIDO DE CAIPIRA. DURANTE A SEMANA A PROFE IRÁ TIRAR UMA 

FOTO E POSTA NO GRUPO DO WHATSAAP. 

 
3-  

 



 

ESCREVA OS 8 ERROS QUE VOCÊ ACHOU. 
 




