
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

Nome do aluno: Semana:   25 

Professor:     Wilson  Quarta-Feira Turmas:   5° Ano 

Componente Curricular:  
                                            2 aulas de Educação Física 

Entrega: 

                                                                                                                                                         Foto/vídeo/ Atividade impressa 
 
 

 

 
 
 

Conteúdos/Atividade:    B O L I C H E 
 
 

Aula Prática 
 

 

 

 

 

01 – Construa uma bola com meias velhas ou 
pequenos retalhos de pano; 
 

02 – Pinte ou cole os números na garrafa conforme 
desenho ao lado; 
 

03- Faça uma marca no chão para o arremesso de 2 
metros 
 

Obs.: Você pode colocar areia ou pedras no fundo das 
garrafas para melhorar a fixação; 
  

 
Brincando Sozinho:  
Arremessar a bola nas garrafas 3 vezes  
Cada vez que arremessar, anote em um papel os números das garrafas;   
Agora some os números e responda as questões abaixo 
 
Brincando com um amigo 
Os dois amigos arremessam 3 vezes e depois verificam quem fez mais pontos  
 
Aula Teórica 

  

Responda: 
 

A –   Qual o nome do Jogo que aprendemos na aula de Educação Física hoje ; 
 

(  )  Dama         (  )  Trilha       (  ) Boliche   
 
 

B –   Faça a soma dos números que derrubou e indique quantos pontos você fez  



ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA

Nome do aluno: Semana 25
Professor: Weslley Data: 08/09/2021 Turma: 5º anos

Componente Curricular: Arte Entrega: 10/09/2021

DAS CAVERNAS PARA AS PAREDES DA CIDADE.

Vimos que através de desenhos gravados nas paredes de cavernas, os homens
primitivos fizeram os registros de seu cotidiano, deixando os primeiros registros que se tem do
que era a humanidade antes do surgimento da escrita. Mesmo depois que as letras e palavras
foram criadas, os motivos e contextos mudaram, mas a arte continuou sendo uma das principais
atividades na sociedade e as paredes continuaram sendo locais para manifestações dessa
natureza ou ainda para os registros históricos e para a comunicação. 

Para conhecer mais sobre a arte do grafite, vamos conhecer 2 grafiteiros brasileiros, conhecidos
no mundo inteiro “Os Gêmeos”

1. Conhecer a obra dos artistas do grafite Os Gêmeos
https://youtu.be/uuWSjdgIiPo

https://youtu.be/uuWSjdgIiPo


2. Além da pintura temos a técnica do estêncil. Que é uma técnica usada para aplicar um
desenho ou ilustração, através da aplicação de tinta, aerossol ou não, através do corte ou
perfuração em papel ou acetato.

Exemplo:

Como fazer: https://youtu.be/CQo9wg_GqGc

https://youtu.be/CQo9wg_GqGc


3. Por último temos o lambe-lambe, que é uma técnica da arte de rua que utiliza cartazes e
colagens como intervenção urbana.

Agora vamos construir um grafite com o tema “A Nossa História”, mesclando DUAS das
técnicas citadas acima: Desenho, Estêncil ou o Lambe-Lambe (que faremos por meio
de colagem de imagens no papel).

Sobre o tema, você deve escolher algo de você ou da sua história e representar em forma de
“arte urbana”

Para embalar a atividade: https://youtu.be/LV0GXP5AvuY

https://youtu.be/LV0GXP5AvuY

