
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI

Nome do aluno: Semana 16

Professor: Rose, Madalena e Ilza Data: 22/06/2021 Turma: 5ºs anos

Componente Curricular:Língua Portuguesa Entregar devolutiva no Classroom:

Bom dia. Copie no CADERNO de Língua Portuguesa o texto e acentue.

Noite de Sao Joao.

A fogueira esta queimando, toda noite se ilumina.

Alegria minha gente, vamos a Festa Junina!

O Ze e a Marcia, a quadrilha estao dançando,

enquanto o seu Mane a sanfona esta tocando.

Ze do Brejo e Joao da Grota estao xingando e brigando?

Nada disso! E desafio que os dois estao cantando.

Vamos saltar a fogueira, que a festa esta animada!

Quem quer estourar pipoca e comer batata assada?

La no ceu, as estrelinhas, piscam, piscam de alegria,

Convidando a Lua cheia para cair na folia.



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI

Nome do aluno: Semana 16

Professor: Rose, Madalena e Ilza Data: 22/06/2021 Turma: 5ºs anos

Componente Curricular:Matemática Entregar devolutiva no Classroom:

Hoje as atividades serão realizadas em seu caderno de Matemática. Resolva todas as
atividades com muita atenção, faça uma letra bem legível, capriche na foto e envie para o
Classroom. Lembre-se de usar a escrita do horário que você já aprendeu na atividade de
Matemática do dia 02/06.

“ATENÇÃO, ATENÇÃO O ARRAIAL JÁ VAI COMEÇAR!”

Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as Festa Juninas constituem a
segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval.
Baseado nestas festas com guloseimas tão saborosas, decoração e vestuário típicos, leia
com atenção e resolva as situações problemas:

1 A Escola de Bruna realizará sua Festa Junina que terá início às 13 horas, precisa calcular
o horário das apresentações das salas, Sabendo que a escola pretende deixar um intervalo
de meia hora entre as apresentações, e que serão realizadas 5 apresentações calcule:

a) Que horas será a última apresentação? _____
b) As salas que irão se apresentar serão: 1º A e B, 2º A, 2º B e 3º A, 4º A e B, 5º anos

A,B e C. Preencha a Tabela das apresentações para ser afixada no pátio da escola:



2 - Bruna faz parte do 2º ano B, e seu irmão, Lucas, do 5ºano C, seus pais querem chegar
quinze minutos antes da apresentação de Bruna e sair 15 minutos após a apresentação de
Lucas.

a) Quanto tempo a família ficará na festa? ______________

A residência da família de Bruna fica a 20 minutos da escola.

b) Qual o horário que a família sairá de casa? E qual é o horário que chegarão em casa
depois das apresentações?

3 - Para a realização da festa a diretora convocará os funcionários com 3 horas de
antecedência para a organização da festa e dispensará 1 hora após a última apresentação.

a) Que horas os funcionários deverão começar a trabalhar?
b) Quantas horas eles trabalharão?

4 - A Banda Brisa Mansa se ofereceu para animar toda a Festa Junina da Escola, mas são
de outra cidade que fica a uma hora e cinquenta minutos da escola.

a) Qual o horário que deverão sair de sua cidade?
b) Que horas chegarão de volta na cidade?



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI

Nome do aluno: Semana 16

Professor: Rose, Madalena e Ilza Data: 22/06/2021 Turma: 5ºs anos

Componente Curricular:História Entregar devolutiva no Classroom:

Bom dia!

Leia o texto abaixo.

CONTRIBUIÇÕES AFRICANAS

À medida que o africano se integrou à sociedade brasileira tornou-se afro-brasileiro e, mais
do que isso, brasileiro. Usamos o termo afro-brasileiro para indicar produtos das
mestiçagens [de origem] africana e lusitana, frequentemente com pitadas de elementos
indígena, sem ignorar que tais manifestações são, acima de tudo, brasileiras Essas
misturas estão muito mais presentes do que podemos perceber a um primeiro olhar, mesmo
que este já mostre uma quantidade importante de contribuições africanas em nossa
formação.

MELLO  E SOUZA, Marina de. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2009. P. 132.

Como estudamos hoje sobre Festas Juninas.

● Faça uma pesquisa na internet sobre as contribuições africanas nas festas juninas,
registre em seu caderno e envie a foto para o Classroom.


