
AULA 5 ANO  08/07

PERÍODO: MATEMÁTICA

Resolva:
1)325+112=
2)333+125=
3)45+350=
4)120+124=
5)845-133=
6)84-36=
7)89-45=
8)13x2=
9)14x3=
10)6x6=
11)12:4=
12)16:4=
13)10:2=
14)14:2=

PERÍODO:  EDUCAÇÃO FÍSICA

Continuação da aula anterior.

  Finalizar as questões, após tirar uma foto das questões resolvidas e passar para meu whats, com 
seu nome, turma, escola e data. O trabalho também pode ser entregue na escola, após terminado. 

PERÍODO: HISTÓRIA

Bom dia Pessoal! Dando continuidade à aula passada, gostaria de saber o que vocês de-
senharam sobre as festas juninas. Quem tem acesso ao whats comenta. 

Copiem o seguinte texto:

A chegada da festa junina ao Brasil
O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições bas-
tante populares na Península Ibérica (Portugal e Espanha) e, por isso, foram trazidas para cá pe-
los portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida
no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos
anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho.
Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso – conotação essa que se perdeu em parte,
uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a
evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas ru-
rais.
O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as
maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada
no estado da Paraíba. 
Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também
há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de
moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de
caipira de maneira caricata.
Disponível em:   https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-colonia.htm


Qual das comidas de festa junina você mais gosta?

Vou deixar algumas imagens de festas juninas para vocês colorir. Se não tiver a folhinha pode
desenhar uma bandeira e uma fogueira, não precisa ser igual. Use sua criatividade!

Bom trabalho!
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