
 

 

 

 

 

BRINCADEIRA DE PULAR ELÁSTICO 

 

Uma brincadeira que pode ser utilizada e adequada 

aos objetivos da educação física é pular elástico. Além de ser 

aeróbica, promove desenvolvimento da capacidade 

cardiovascular, desenvolve a concentração, a coordenação, 

a cooperação e a memorização. Não esquecendo também, 

do trabalho muscular que é proporcionado pela atividade. 

 

MATERIAIS 

- 2 metros de elástico 

- 2 cadeiras. 

 

PARTE PRÁTICA 

Pegue 2 metros de elástico, daqueles de costura, amarre as pontas e pronto, você já tem o que 

precisa para fazer a brincadeira do elástico. As cadeiras servirão de apoio para o elástico, de 

modo que esse forme um retângulo paralelo ao chão, para executar os saltos.  

Primeiro, pule com um pé dentro do elástico e o outro para fora. Depois, pule para o outro lado, 

deixando um pé dentro das linhas e o outro fora. Na sequência, pule com os dois pés dentro das 

linhas. E, no último passo, pule com cada pé em cima de uma das linhas do elástico. 

 

OBJETIVO 

O objetivo é executar uma sequência de saltos sem errar, passando por todos os “níveis”: 

tornozelos, joelhos, coxa e cintura. Ganha se executar a sequência em todos os níveis sem errar. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 5º ANO 

PERÍODO: 06/07/2020 A 10/07/2020 
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Fonte: curriculomais.educacao.sp.gov.br. Acesso em 30/06/2020 às15:45 h. 



 

 

 

A MEMÓRIA FAMILIAR: RETRATOS 

A Pandemia levou famílias a se reorganizarem, a rotina de todo mundo ficou diferente e as 

famílias estão experimentando ficar mais tempo em casa. A fotografia é uma importante forma de 

registrar cada momento e para o resgate da memória familiar. Ouça a música "Não Custa Nada"- 

Música em Família no link: https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 

 

Não Custa Nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa 
O teu abraço não custa nada 
Um beijo seu não custa nada  
A boa ideia não custa nada 

Missão cumprida não custa nada 
E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada 
Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa 
O pôr do sol não custa nada 

A brincadeira não custa nada 
Um gol de placa não custa nada  
Vento no rosto não custa nada 
E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada 
A flor do campo não custa nada 
Onda do mar não custa nada A poesia não custa 

nada 
A nossa história não custa nada Fruta no pé não 

custa nada 
Água da fonte não custa nada Banho de sol não 

custa nada Um bom amigo não custa nada 
E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada 

Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custa nada. 

 

Composição: Eduardo Bolonga/ Paula Santisteban 

 

ATIVIDADE 

1- A fotografia é uma importante fonte para conhecer a nossa história. Que tal, junto com seu 

responsável relembrar a família vendo alguns álbuns de fotos, resgatando a memória familiar e 

com a criança compartilhar a história vivida nesse momento que foi feito o registro. 

2- O álbum de memórias é formado por páginas que reúnem imagens, recortes e muita 

criatividade. Com ajuda da mamãe escolha uma foto de um momento vivido pela família e 

confeccione um Porta retrato, utilizando materiais reciclados como: papelão, retalho de 
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https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4


tecido, revista, jornal, miçangas, material de pintura, cds velhos, cola, tesoura,palito 

de picolé, botões, barbante, etc. Use sua capacidade de criar, aguce sua 

imaginação e vamos brincar com as fotos e relembrar momentos vividos com sua 

família. 

Vejam alguns exemplos: 

 

 

DESAFIO 

Agora que tal você desafiar sua família nesse momento em que estamos vivendo, onde 

ficar em casa tem sido mais seguro e tirar uma foto nova, guarde esse registro para no 

futuro relembrar da “Memória Familiar”, o retrato. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57552 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57552


 

 

 

Leia a letra da música abaixo       

TREM BALA (Ana Vilela)

 

Fonte:www.uol.com/letras. Acesso em 30 de junho de 2020. 
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http://www.uol.com/letras.%20Acesso%20em%2030%20de%20junho%20de%202020


Atividade 01 – Agora que você leu a letra da música: “Trem-Bala”, de Ana Vilela, 

que expressa o amor familiar, registre em seu caderno, ou folha, as respostas das 

questões abaixo: 

a) Que mensagem a música nos traz? 

 
b) Qual o significado da expressão “trem-bala” empregada na última estrofe da letra 

da música? 

Atividade 02 – No trecho da música “Num universo tão vasto e bonito, é saber 

sonhar”, as palavras destacadas são classificadas como adjetivos. Elabore duas 

frases sobre sua família, utilizando outras palavras que também sejam adjetivos. 

Registre em seu caderno ou em uma folha. 

 

Atividade 03 – De acordo com a letra da música Trem-Bala, registre em seu caderno, 
ou folha, o que se pede nas seguintes questões: 

 
a) 3 verbos: 

 
b) 1 substantivo composto: 

 
c) 3 substantivos comuns: 

 
d) 1 frase interrogativa: 

 
e) 3 palavras com M antes de P/B: 

 
f) 2 palavras monossílabas: 

 
g) 3  palavras dissílabas: 

 
h) 3  palavras trissílabas: 

 
i) 1 palavra polissílaba: 

 

 

 



 

 

 

EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, 

propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao 

longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e 

acelerando a disseminação de informações. 

 

https://www.mundodomarketing.com.br/images/- Acesso 13/05/2020 - às 13:07 hs. 

Após o surgimento da escrita, a carta tornou-se um meio de comunicação bastante utilizado 

para enviar informações, estabelecendo uma comunicação interpessoal. Com a invenção da 

telefonia, esse meio de comunicação perdeu bastante espaço. 

Paralelamente à descoberta do telefone, surgiu a rádio transmissão. O rádio permitiu a 

transmissão de informação para várias pessoas por meio de ondas eletromagnéticas 

propagadas no ar. 

A televisão é considerada uma evolução do rádio. Ao longo dos anos, a televisão evoluiu 

bastante e, hoje, está cada vez mais repleta de novas tecnologias, transmitindo imagens e 

sons em ótima qualidade. 
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Em 1947, a telefonia sofreu uma nova evolução. Surgiram, então, os aparelhos celulares. 

Atualmente, os celulares são um dos meios de comunicação mais utilizados no mundopara 

fazer ligação, armazenar dados e transmitir informações individuais e em massa.      

Isso só foi possível com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo: a 

internet. 

 

Atividade 01 – De acordo com o estudo do texto Evolução dos Meios  de  Comunicação, 

e com base em seus conhecimentos prévios, registre em seu caderno ou folha, quais meios 

de comunicação que você conhece e que  considera  os  mais importantes nesse momento 

em que se faz necessário o isolamento social. 

 

Atividade 02 – Diante da recomendação de isolamento social, os meios de comunicação 

“redes sociais” podem ser uma excelente saída para muitos que desejam manter contatos 

com amigos e familiares, além de nos permitir exercer nossas funções de  trabalho,  estudos 

e ainda nos informando e nos fornecendo instrumentos para lidarmos com este momento tão 

particular. Registre em seu caderno ou folha, as informações solicitadas no quadro abaixo: 

 

Meios de comunicação Vantagens na vida das 

Pessoas 

Desvantagens na vida das 

pessoas 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leia o texto abaixo: 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Curiosidades...  

Entre muitos impostos para pagar, está o da conta de energia elétrica, certo?  

“A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo, produzida a partir do potencial 

elétrico de dois pontos de um condutor… Em grande parte, a energia elétrica é produzida nas 

usinas hidrelétricas, porém sua produção também é feita nas usinas eólicas, solares, 

termoelétricas, nucleares, etc. 

No Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas sendo que a maior 

Usina Hidrelétrica do nosso país é a Usina de Itaipu, localizada no Rio  Paraná,  na  fronteira 

entre o Brasil e Paraguai. 

Nas usinas hidrelétricas, utiliza-se a força das águas, dos rios, para gerar energia  mecânica 

que, por sua vez, chega para a população em forma de energia elétrica, tão indispensável nos 

dias atuais para os computadores, baterias, eletrodomésticos,  iluminação, televisores, dentre 

outros.” 

https://www.todamateria.com.br/energia-eletrica/.30/04/2020 às 8:43 hrs. 
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http://www.megacurioso.com.br/educacao/109988-7-
http://www.megacurioso.com.br/educacao/109988-7-


Atividade 01 – Após a leitura do texto Energia Elétrica, registre em seu caderno de Ciências ou 

folha as respostas das seguintes questões: 

 

a) Quais recursos podem ser utilizados para gerar energia nas usinas? 

 

b) A água gera energia em uma usina hidrelétrica. Nesse processo, em qual estado físico 

ela está? 

 

Atividade 02 – Crie um gráfico de pizza para representar a energia produzida nas usinas 

hidrelétricas no Brasil, observe o modelo abaixo e crie o seu: 

 

 
https://www.todamateria.com.br/energia-eletrica//acesso 30/06/2020 às 22:47 horas 

 

Analise a conta de energia abaixo: 

 

 

https://www.elektro.com.br/poder-publico/conheca-sua-contaAcesso em 29/06/2020 às 13:34 h. 

http://www.elektro.com.br/poder-publico/conheca-sua-conta


Atividade 03 – Após analisar a conta de energia acima, registre em seu caderno de 

matemática, ou em uma folha, o que se pede nas seguintes questões: 

a) Escreva por extenso o valor da conta de energia acima. 

b) Essa conta é do mês de janeiro. Quantos meses têm um ano? E cinco anos?  A quantos 

meses correspondem? 

c) Quanto Pedro Henrique pagaria só pelo seu consumo de energia nesse mês, sem 

impostos exatos? 

d) Qual o valor dos impostos, tributos embutidos na conta de luz de Pedro Henrique? 

e) Qual o código do consumidor? 

 
 

Atividade 04 – Este momento de isolamento social em que estamos vivendo exige das 

famílias a organização de rotina e a tomada de atitudes que possam contribuir para o bem-estar 

físico e financeiro de todos. Uma forma de fazer isso é praticar o consumo inteligente de energia 

elétrica. 

Peça ajuda ao seu responsável para que pegue a conta de energia de sua residência, 

referente ao mês de abril, observe o valor do consumo e o valor dos impostos e taxaspagos pelo 

consumo de energia durante o mês de abril. Você acha quea  sua família pratica um consumo 

responsável? Em que ela precisa melhorar para economizar gastos com energia? Registre em seu 

caderno, ou folha, as observações realizadas. 

 
Leia a tabela abaixo: 

Os diferentes consumidores de energia elétrica do Brasil. 

 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/ 



Atividade 05 – Com base nas informações da tabela acima. Observe as imagens que 

se seguem e registre em seu caderno, ou folha, as alternativas que correspondem aos 

consumidores de energia elétrica em nosso país. 

 

https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/ 

 

Atividade 06 – Imagine o que mudaria em nossas vidas se morássemos perto de um 

rio onde fosse construída uma usina hidrelétrica. Observe a imagem abaixo e registre 

em seu caderno, ou em uma folha, exemplos de impactos ambientais e sociais que 

poderiam ser causados pela construção. 

Adaptado: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5402/impacto-das-usinas-

hidreletricas - Acesso em 28/06/2020 ás 16:17hs. 



 

 

 

 

PROJETO PASSEAR? SÓ COM POESIA!!! 

Leia e reflita sobre o texto abaixo: 

A VIDA EM FAMÍLIA 

 

A família é o primeiro grupo social do qual uma pessoa faz parte. Nela 

encontramos as pessoas mais importantes de nossa vida e que nos dão os primeiros 

ensinamentos. 

Através da convivência no ambiente familiar, a pessoa conhece as primeiras 

regras sociais e tem contato com valores importantes para seu convívio em outros 

grupos  sociais, como na vizinhança, na igreja (religião), na escola, entre outros. Dessa 

forma, a família contribui na formação da identidade do indivíduo. 

 
Atividade 01 – Com base em seus conhecimentos prévios, reflita sobre o papel da 

família. Registre qual a importância da família na sua vida e qual será o primeiro 

passeio que vocês farão todos juntos, logo assim que este período de isolameto 

acabar... Tente escrever na forma de POESIA!!! 
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