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 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/06/21 SEMANA: 

15 

14 a 18/06 

PROFESSOR: Erica 
TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENTREGAR: 17/06 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 HISTÓRIA: LEIA E RESPONDA, NO SEU LIVRO. 

 LÍNGUA PORTUGUESA: LEIA OS TEXTOS E RESPONDA, NO SEU LIVRO. 

 

         

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 

QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2.021. 

ROTINA 

- HISTÓRIA, páginas 94, 95 e 96 – A religião e a cultura. 

- LÍNGUA PORTUGUESA, páginas: 70, 71, 72 e 73 – 

Tonicidade das palavras. 

- ARTES 
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 Página 94 

Neste tema são apresentadas as diferentes religiões existentes e como o catolicismo foi introduzido 

no Brasil. A intolerância religiosa é como uma ameaça à liberdade ds pessoas e uma falta de resspeito 

ao próximo, deteriorando a boa convivência de uma sociedade. 

Atividade 1 e 2: resposta pessoal. 

 

 Página 95 

Monoteísmo = Os monoteístas seguem apenas uma religião e creem em uma única divindade, que 

defende a existência de um só deus criador de todo o universo. 

 

 

Politeísmo, que acredita em vários deuses. Exemplo de alguns deuses egípcios: Rá – responsável pela 

criação do mundo e representava o Sol; Tot – era conhecido como o deus do conhecimento e da 

sabedoria; Ísis – dona de poderes mágicos, piedosa e protetora; Osíris – o deus mais conhecido, era 

juiz que decidia o destino das almas egípcias; Set – responsável pelas guerras e pela escuridão. 
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 Página 96 

Pesquise para responder a 1ª e a 2ª questão. 

Não é necessário responder a 3ª e a 4ª questão. 

 

 Página 97 

Atualmente, o povo ioruba é formado por várias comunidades no sul da Nigéria, na costa Oeste da 

África. No passado, esse povo desenvolveu uma rica sociedade. A sua cultura se propagou para várias 

regiões, chegando inclusive ao Brasil por meio dos africanos que foram trazidos como mão de obra 

escravizada. 

Os africanos iorubas que aqui chegaram e trouxeram a sua cultura e sua religião. Com a pressão para 

a conversão católica que muitos deles sofriam, acabaram por aproximar seus orixás (divindades) dos 

santos católicos. Conforme essa forma sincrética de exercer a fé foi se fortalecendo, formaram-se as 

religiões afro-brasileiras. 

Ainda hoje, no Brasil, há comunidades consideradas como iorubas. O dialeto ioruba é usado aqui 

principalmente nos rituais do candomblé. 

Conheça alguns nomes dos orixás: Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Obá, entre outros. 

Responda a 1ª e a 2ª questão. 

Não responda a 3ª e 4ª questão.  

******************************************************************* 

 

➢ PÁGINA 70 e 71 

Leia o texto e depois responda. 

Vamos relembrar, assista esse vídeo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=SJ57i1zhDD4 

 

➢ PÁGINA 72 

Sugiro que nessa atividade seja feito primeiro na oralidade. Leia as palavras que estão entre os 

parênteses e perceba a diferença. 

A escrita das palavras é a mesma, no entanto, perceba o quanto a acentuação gráfica é importante. 

Exemplos: 

 

 

 

➢ PÁGINA 73 

Observe a sílaba tônica das palavras na leitura. Depois perceba que: 

• Há predominância de palavras paroxítonas na língua portuguesa e que essas palavras 

geralmente não recebem acento gráfico. 

• As palavras proparoxítonas, ao contrário, em menor número, são todas acentuadas 

graficamente. 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  

 

bebe = verbo de beber algo 

bebê = criança pequena 

domino = verbo de dominar 

dominó = jogo 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ57i1zhDD4

