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Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano : História 5º ano Professor (a)Cristiane Bartz de Ávila

 

Período do ano Carga horária semanal 20h- 10h Escola São 
Miguel

III trimestre  

Aula 1 / dia:            09.12.2020   e 09.12.2020                                     

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)  1;  2;

Unidade temática Povos e culturas: meu lugar no mundo e
meu grupo social

Objetos do conhecimento Cidadania, diversidade cultural e respeito
às  diferenças  sociais,  culturais  e
históricas

Habilidade desenvolvida (EF05HI04) Associar a noção de cidadania
com  os  princípios  de  respeito  à
diversidade,  à  pluralidade e aos direitos
humanos.

Conteúdo trabalhado  Patrimônio  Cultural  Brasileiro  e  da
Humanidade

Bom dia!  

Vamos ver as respostas das questões das avaliações!

1. A
2. B.
3. B.

     Dando seguimento aos estudos, chegamos ao último conteúdo deste ano! Você já
estudou sobre as culturas dos diversos povos que vieram para o Rio Grande do Sul e
também da herança cultural  que eles nos legaram. Dentro dessa herança cultural
existem  o  Patrimônio  Cultural  que  é  dividido  em  patrimônio  material,  imaterial  e
natural.  Estudamos sobre algumas manifestações culturais do Estado, do Brasil e
para finalizar veremos na aula de hoje sobre o Patrimônio Cultural da Humanidade.
Nessa aula veremos somente alguns, visto a quantidade que já foi incluída na lista e é
sempre  bom  lembrar  que  tantos  outros  não  foram  citados  tendo  em  vista  a
diversidade  cultural  de  nosso  planeta.  Assim,  o  que  alguns  grupos  humanos
consideram importante, outros não. O importante é o respeito à diversidade existente
no mundo. 

Patrimônio Cultural da Humanidade

     Um lugar designado como Patrimônio da Humanidade, ou Patrimônio Mundial, é um local



especial  que tem grande valor cultural ou apresenta características naturais importantes.
Por esse motivo, determina-se que deve ser protegido e conservado. Existem mais de 1.000
lugares considerados Patrimônios  da Humanidade,  localizados em mais  de  160 países.
Quem determina os lugares que entram para a lista de Patrimônios Mundiais é a UNESCO
— Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A UNESCO foi
formada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. A guerra causou enorme destruição
na Europa.  Inicialmente,  a  UNESCO  se  concentrou  em
reconstruir escolas, bibliotecas e museus. Atualmente, a organização apoia esforços para
melhorar  a educação de  maneira  geral.  Também  desenvolve  inciativas  de  proteção
ao meio ambiente e à herança cultural da humanidade.
      Nas décadas de 1950 e 1960, a UNESCO promoveu campanhas para proteger tesouros
culturais. Ela ajudou a salvar o conjunto de templos de Abu Simbel, no Egito. Esse sítio
arqueológico corria risco de ser inundado por causa da construção da represa de Assuã. A
UNESCO também ajudou a restaurar Veneza depois de uma enchente devastadora. Como
resultado dessas ações bem-sucedidas, a organização estabeleceu um acordo internacional
que levou à criação de uma lista  de lugares com importância natural  e  cultural.  A lista
aumenta a cada ano.
     Patrimônios Culturais da Humanidade incluem cidades e edifícios históricos, locais de
importância arqueológica e obras monumentais de escultura ou pintura. Alguns exemplos
são o Taj Mahal, na Índia, o Grande Zimbábue, no Zimbábue, e a Estátua da Liberdade,
nos Estados Unidos.
     Um lugar de importância natural precisa cumprir pelo menos um de quatro requisitos.
Tais  requisitos  são:  conter  fenômenos  naturais  raros;  oferecer  exemplos  de  processos
de evolução contínuos;  proporcionar habitats para  animais  ou  plantas  raros
ou ameaçados; apresentar registros da história da Terra, como indícios de formas de vida
ou de processos geológicos. Patrimônios Mundiais naturais incluem o Pantanal, no Brasil,
a  Calçada  do  Gigante,  na Irlanda  do  Norte,  e  as Ilhas  Galápagos,  que  pertencem
ao Equador.
      Locais da categoria mista têm importância tanto natural quanto cultural.  O Parque
Nacional Kakadu, na Austrália, é um exemplo.

Veja alguns exemplos de patrimônios mundiais:

Estátua de Buda em Bodhi Gaya, local onde Sidarta Gautama  atingiu a iluminação.

https://escola.britannica.com.br/artigo/cultura/481089
https://escola.britannica.com.br/artigo/Austr%C3%A1lia/480708
https://escola.britannica.com.br/artigo/Equador/481198
https://escola.britannica.com.br/artigo/ilhas-Gal%C3%A1pagos/481339
https://escola.britannica.com.br/artigo/Irlanda-do-Norte/482065
https://escola.britannica.com.br/artigo/Brasil/480842
https://escola.britannica.com.br/artigo/Pantanal/483430
https://escola.britannica.com.br/artigo/era-geol%C3%B3gica/483001
https://escola.britannica.com.br/artigo/Terra/481186
https://escola.britannica.com.br/artigo/esp%C3%A9cie-amea%C3%A7ada/481226
https://escola.britannica.com.br/artigo/habitat/481439
https://escola.britannica.com.br/artigo/evolu%C3%A7%C3%A3o/481257
https://escola.britannica.com.br/artigo/Estados-Unidos/482749
https://escola.britannica.com.br/artigo/Est%C3%A1tua-da-Liberdade/481735
https://escola.britannica.com.br/artigo/Zimb%C3%A1bue/482920
https://escola.britannica.com.br/artigo/Grande-Zimb%C3%A1bue/481414
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%8Dndia/481560
https://escola.britannica.com.br/artigo/Taj-Mahal/482628
https://escola.britannica.com.br/artigo/arqueologia/480647
https://escola.britannica.com.br/artigo/inunda%C3%A7%C3%A3o/481292
https://escola.britannica.com.br/artigo/Veneza/482782
https://escola.britannica.com.br/artigo/Egito/481205
https://escola.britannica.com.br/artigo/templo/482655
https://escola.britannica.com.br/artigo/ambiente/481233
https://escola.britannica.com.br/artigo/educa%C3%A7%C3%A3o/481202
https://escola.britannica.com.br/artigo/museu/481989
https://escola.britannica.com.br/artigo/biblioteca/481736
https://escola.britannica.com.br/artigo/escola/631065
https://escola.britannica.com.br/artigo/Europa/481251
https://escola.britannica.com.br/artigo/Segunda-Guerra-Mundial/482882
https://escola.britannica.com.br/artigo/Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas/482748


Machu Picchu é uma cidade desabitada que pertenceu ao Império Inca, onde atualmente fica o Peru

 https://escola.britannica.com.br/artigo/Patrim%C3%B4nio-da-Humanidade/631049
   Bom trabalho!

.

 

Bom trabalho!

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Patrim%C3%B4nio-da-Humanidade/631049


Aula 2 / dia:        16.12.2020 e 16.12.2020

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)   1; 2;

Unidade temática Povos e culturas: meu lugar no mundo e 
meu grupo social

Objetos do conhecimento Cidadania, diversidade cultural e respeito 
às diferenças sociais, culturais e históricas

Habilidade desenvolvida (EF05HI04) Associar a noção de cidadania 
com os princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e aos direitos 
humanos

Conteúdo trabalhado Patrimônio Cultural Brasileiro e da 
Humanidade

Bom dia! Agora que falamos um pouco mais sobre o patrimônio cultural, continue a
história sobre o passado dessa cidade. 

        
                     A cidade de Machu Picchu, localizada no Peru, foi uma cidade muito
importante  na  época  em  que  os  espanhóis  chegaram  na  América.  Lá  vivia  uma
civilização chamada de Incas. A Cidade possui um valor histórico e foi considerada
patrimônio cultural da humanidade......................................................................................



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  2 aulas – 90min
 

Aula 1 e 2 / dias: Dezembro                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas   6, 7

Unidade temática Lutas

Objetos do conhecimento Lutas indígenas

Habilidade desenvolvida  (EF35EF15) (EF67EF16) (EF89EF18)

Conteúdo trabalhado Lutas indígenas no Brasil.

Leia o texto com atenção. 

Copiar e responder, somente as questões.

Huka-huka

Por Felipe Araújo

No mundo todo, as artes marciais são associadas à cultura oriental. Lutadores ícones como Bruce
Lee (China/EUA) e Miyamoto Musashi (Japão),  além dos famosos ninjas, comprovam esta regra.
Porém,  no  início  do  século  XXI  houve  uma  rápida  popularização  do  UFC  (Ultimate  Fighting
Championship).  Assim,  vários  lutadores  ocidentais,  principalmente  do  Brasil,  ganharam  fama
internacional.  Exemplos desta  nova fase das artes marciais  são a Família  Grace,  pais  do Jiu-Jitsu
brasileiro, Anderson Silva, Antônio Rodrigo "Minotauro" Nogueira, entre outros campeões.

Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior
tradição é o Huka-huka. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bakairi e povos do
Xingu,  localizados no  Estado do Mato  Grosso.  O huka-huka é  bastante  praticado nessa  região  e
representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano
de 1996.

A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono
da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então
os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se
encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão.

Fora de competições,  o huka-huka é um ritual tradicional para testar a  força de jovens índios.
Geralmente, é feito após o   Quarup, ritual Xingu de homenagem aos mortos. No amanhecer do dia
posterior ao Quarup, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de huka-huka. 

https://www.infoescola.com/autor/felipe-araujo/386/


Após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar sua virilidade.

A arte marcial  indígena é tão eficiente que,  em São Paulo,  vem sendo testada na formação de
Policiais Militares. Outro campo em que o huka-huka marca presença é o UFC. Um exemplo é o
lutador  Anderson  Silva,  peso  médio  que  foi  até  o  Xingu  para  aprender  com  os  indígenas  que
originaram a  arte  marcial.  Silva  recebeu explicações  sobre  as  táticas  utilizadas  no  combate  e  foi
introduzido à luta da forma mais tradicional possível: pintura especial no corpo, panos grossos para
proteção das articulações, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço.

Os indígenas do Xingu revelaram ao lutador que possuem um cinturão, que fica com o último
campeão entre as lutas tribais. Silva participou de uma das lutas mas não durou nem 15 segundo na
arena.

Fontes:
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-
aprende-luta-local.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm

Responda de acordo com o texto.

1- Desconhecida entre o grande público, qual o nome de uma das arte marcial indígena, 
autenticamente brasileira?
2- Este estilo de combate foi criado por quais povos indígenas?
3- Em qual região, estado do Brasil?
4- Como a luta é praticada e qual seu objetivo?
5- Em qual cidade e para quem, essa arte marcial vem sendo testada?

Obs.: Como sempre, entregar as atividades no meu whats particular (foto) ou na escola. 

Identifique-as sempre.

http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/5° ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

3 ° trimestre  270 minutos

Aula 1 / dia: 07/12/2020                                           

Base Nacional curricular

Competências específicas  2

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Problemas: multiplicação e divisão de números 
racionais cuja à representação decimal é finita 
por números racionais.

Habilidade desenvolvida EF05MA08

Conteúdo trabalhado Unidade de medida

 

          Vamos calcular:

a) 5 kg passar para mg – 5000000

b) 3 g passar para dg – 30

c) 7 mg passar para g – 0,007

d) 6 hg passar para cg – 60000

e) 8 dag passar para g – 80

f) 3 dag passar para mg – 30000

g) 2 hg passar para kg – 0,2

h) 2 g passar para dg – 20

i) 3 dg passar para mg – 300

j) 5 cg passar para mg – 50

k) 6 kg passar para mg – 6000000

l) 7 kg passar para dag – 700



         Tabela de medidas

Kg  Hg  Dag  G  Dg  Cg  Mg                                          

Aula 2 / dia: 09/12/2020     

Base Nacional curricular

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Problemas: multiplicação e divisão de números 
racionais cuja à representação decimal é finita por
números naturais.

Habilidade desenvolvida EF05MA08

Conteúdo trabalhado Unidade de medidas

             Vamos resolver

a) O dobro de 5 é
2x5=

b) O triplo de 3 é
3x3=

c) O quádruplo de 7 é
4x7=

d) O quíntuplo de 10 é
5x10=

e) O dobro de 20 é
2x20=

f) O triplo de 9 é
3x9=

g) O triplo de 36 é
3x36=

h) O triplo de 15 é
3x15=

i) O dobro de 26 é
2x26=



Aula 3 / dia: 10/12/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Problemas: multiplicação e divisão de números 
racionais cujo à representação decimal é finita por
números naturais.

Habilidade desenvolvida EF05MA08

Conteúdo trabalhado Unidade de medida

                                                               Medidas de massa

                                                               Unidade de massa

 Massa de um corpo é a quantidade de matéria que esse corpo contém.
 Peso de um corpo é a força gravitacional exercida pela terra sobre ele.

No sistema métrico decimal, a unidade de massa é o grama.
Na pratica a unidade mais usada é o quilograma Kg.
Tabela
Quilograma – Kg – 1000g
Hectograma – hg – 100g
Decagrama – dag – 10g
Grama – g – 1g
Decigrama – dg – 0,1g
Centigrama – cg – 0,01g
Miligrama – mg – 0,001g

Kg   hg   dag   g   dg   cg   mg



Aula 4 / dia: 11/12/2020        

Base Nacional curricular

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Problemas: multiplicação e divisão de números 
racionais cujo à representação decimal é finita por
números naturais.

Habilidade desenvolvida EF05MA08

Conteúdo trabalhado As quatro operações

              
      Vamos revisar conteúdos:

a) A metade de 50 é
50:2=

b) A metade de 100 é
100:2=

c) A metade de 80 é
80:2=

d) A metade de 70 é
70:2=

e) A metade de 300 é
300:2=

f) A metade de 90 é
90:2=

g) A metade de 120 é
120:2=

h) A metade de 180 é
180:2=

i) A metade de 16 é
16:2=

j) A metade de 18 é
18:2=



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

07/12 – 15/12 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre
diversas linguagens artísticas.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte



  









Aula 2 / dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte

Hora da poesia: 

Oi você que vem chegando
vá entrando e tome assento

desapeie dessa tristeza
que eu lhe dou de garantia

a certeza mais segura
que mais dia, menos dia
no peito de todo mundo

vai bater a alegria!

Torquato Neto


