
 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 1 
Professor: Maria Kardash Data: 09/06/2021 Turma: 5º ANO 
Componente Curricular: Inglês Entrega: 11/06/2021 

 

IMPRIMIR E COLAR NO CADERNO 

 

SEMANA 14 

         Professions – Profissões 

Assista ao vídeo em 
https://www.youtube.com/watch?v=cUSI4RXFOmo&ab_channel=LittleSmartPlanetL
ittleSmartPlanet  . O Amigo Mumu vai te ensinar algumas profissões em Inglês. Tente 
repetir junto com ele e depois escolha uma das opções que aparecem no vídeo para 
desenhar no quadro abaixo. Qual desses trabalhos você gostaria de ter quando 
crescer? Complete a lacuna com o nome da profissão escolhida em inglês e depois 
desenhe. 

I WANNA BE A ________________________ 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 1 
Professor: Wilson Data: 09/06/2021 Turma: 5º ANO 
Componente Curricular: Educação Física Entrega: 11/06/2021 

 

Aula Prática 

01_  Assista o vídeo enviado pelo professor no Link abaixo: (ROTEIRO DA ATIVIDADE ABAIXO) 

 

Roteiro da Atividade: (conforme vídeo) 

Material Necessário: Giz ou fita crepe, 10 tampinhas sendo 5 de uma cor e 5 de outra cor; 

a – Riscar ou marcar a quadra das tampinhas no chão com giz ou fita crepe (dois retângulos com aproximadamente 
60 x 40 cm: 

b – Colocar as Tampinhas de cores iguais, em locais diversos, em cada lado da quadra; 

c – Uma ou Duas pessoas poderão jogar; sendo necessário lançar a tampinha com um “peteleco” ou empurrar a 
tampinha na 

sua quadra para acertar a tampinha do adversário, que será removida do jogo; 

d – Ganha o jogo quem acertar todas as Tampinhas; 

Obs.: Se estiver jogando sozinho você deverá acertar todas as tampinhas da quadra adversária; 

 

02_   Faça os alongamentos e o desafio proposto no vídeo: (10 polichinelos e 10 corrida no lugar) 

 

Aula Teórica 

03_ Responda no caderno: 

A_ Quantas Tampinhas foram utilizadas no jogo? 

 

Tema da aula: Brincadeiras Populares /Ginástica e Jogos 

 

https://youtu.be/ldDjmuI5iqc 



 
 ( ) 8 (   ) 10 ( ) 5 

04_ Qual o nome do jogo apresentado no vídeo?  

(  ) Futebol de Tampinhas 

(   ) Queimada de Bolinhas 

( ) Queimada de Tampinhas 

 ( ) Futebol de Bolinhas 

 

 

Se conseguir envie uma foto ou vídeo da realização da atividade para o professor;  

Mas as fotos das respostas são obrigatórias; 


