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SEPARE UM TEMPO PARA FAZER AS ATIVIDADES DO DIA.

VÁ PARA UM LUGAR DA SUA CASA QUE SEJA SOSSEGADO

E ORGANIZADO. O IDEAL É CONTINUAR ESTUDANDO DE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

QUERIDO (A) ALUNO (A),

 

VOCÊ JÁ EXPERIMENTOU ESTUDAR COM O SUPORTE DE UM ROTEIRO DE

ESTUDOS, POR ISSO CONSIDERAMOS QUE ESTÁ FAMILIARIZADO COM ESSE

INSTRUMENTO. ASSIM COMO OS OUTROS ROTEIROS, ESTE TEM A

INTENÇÃO DE ESTIMULAR SUA APRENDIZAGEM ENQUANTO VOCÊ ESTÁ

EM CASA, ENTÃO, ANTES DE COMEÇAR, VEJA ALGUMAS DICAS PARA

REALIZAÇÃO DESSAS ATIVIDADES.

 

     

 

IMPORTANTE! ESSE ROTEIRO TEM ATIVIDADES PARA SEREM

REALIZADAS DURANTE UMA SEMANA E NÃO PRECISA SER

IMPRESSO. FAÇA UM BLOCO POR DIA. HÁ CINCO BLOCOS NO

ROTEIRO TODO. SE FOR FAZER A LEITURA DELE NA TELA DE UM

CELULAR, COLOQUE NA HORIZONTAL.

 

     

ESCOLHA UM CADERNO PARA FAZER O REGISTRO. 

INICIE SEMPRE COLOCANDO EM DESTAQUE A DATA

 E O TÍTULO DA ATIVIDADE QUE VOCÊ FARÁ.

 

     

FIQUE ATENTO(A) ÀS NOSSAS REDES SOCIAIS.

INFORMAREMOS NELAS O DIA EM QUE VOCÊ ENCONTRARÁ O

GABARITO DESSE ROTEIRO, COM INFORMAÇÕES E RESPOSTAS PARA

QUE VOCÊ TENHA CONDIÇÕES DE CORRIGIR SEU TRABALHO E

DESCOBRIR O QUE ACERTOU E O QUE PRECISA MELHORAR.

ROTEIRO DE ESTUDO
5º ANO



EF05LP22 Ler e compreender verbetes de dicionário,

identificando a estrutura, as informações gramaticais

(significado de abreviaturas) e as informações semânticas.

EF35LP15 Opinar e defender ponto de vista sobre tema

polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou

na comunidade, utilizando registro formal e estrutura

adequada à argumentação, considerando a situação

comunicativa e o tema/assunto do texto.

EF01HI02 Identificar a relação entre as suas

histórias e as histórias de sua família e de sua

comunidade.

EF02HI02 Identificar e descrever práticas e

papéis sociais que as pessoas exercem em

diferentes comunidades.

ROTEIRO DE ESTUDO
5º ANO

NESSE ROTEIRO, AO REALIZAR AS

ATIVIDADES, VOCÊ TERÁ A

OPORTUNIDADE DE APRENDER SOBRE:

EF15AR02 Explorar e reconhecer elementos

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,

espaço, movimento etc.).



MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 1 - MULHERES NA HISTÓRIA

    A luta por igualdade é um processo que se desenvolveu ao longo dos séculos e
nem sempre a história foi generosa com as mulheres. Dia 8 de março é considerada
um dia de homenagens a elas mas ao contrário de outras datas comemorativas, essa,
apresenta raízes históricas bastante interessantes e nem sempre é considerada apenas
um dia de festividades. A data é marcada por lutas da classe trabalhadora, protestos
em todo o mundo e é caracterizada pela busca pelos direitos de igualdade e de
gênero.
  Para compreender melhor a história dessas incríveis mulheres e realizar as
atividades propostas, leia o artigo e assista ao vídeo a seguir:

Toque na imagem para ler um
pouco mais da história do

 8 de março

Toque na imagem para assistir
ao vídeo sobre a história do

 8 de março

1.    Quando a data do dia 8 de março foi oficializada
como o Dia Internacional das Mulheres??

2.   Por que esse dia apresenta uma importância
histórica desde então?

AGORA É A SUA VEZ! 

EM SEU CADERNO REGISTRE AS QUESTÕES ABAIXO E RESPONDA:

https://www.youtube.com/watch?v=s8z5koiftIQ
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43324887


MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 1 - MULHERES NA HISTÓRIA

    O lettering pode ser definido como “a arte de desenhar letras”, e possui um
conceito simples:  uma combinação específica de letras trabalhadas, para uma única
utilização e finalidade. Na maioria da vezes é desenhado à mão, com lápis ou canetas
diversas mas algumas pessoas também já realizam esse trabalho diretamente no
computador.

Elabore uma frase criativa e de efeito sobre
as mulheres. Depois, faça o registro no
caderno.

Vamos lá, agora crie o seu Lettering sobre
“Mulheres Incríveis” no seu caderno! Não
se esqueça de usar cores e letras diferentes! 

Agora que você já conheceu sobre o
LETTERING, observe o modelo ao lado. 

VOCÊ SABE O QUE É LETTERING?

 Antes de avançarmos para o próximo bloco, aproveite a
oportunidade e converse com sua

família sobre a importância das mulheres na sociedade.



MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 2 - MULHERES PELO MUNDO

   Você já ouviu falar sobre Malala Yousafzai? A paquistanesa é a mulher
mais jovem a receber o Prêmio Nobel, uma premiação internacional que
reconhece o trabalho das pessoas ao redor do mundo.

Clique na imagem para conhecer um pouco mais sobre Malala e em seguida,
responda as questões em seu caderno:

1. NA SUA OPINIÃO, QUAL FOI A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA NA VIDA DE
MALALA?

2. ALÉM DE ESTUDAR BASTANTE, CITE ALGUMAS ATITUDES QUE VOCÊ
PODE COLOCAR EM PRÁTICA E ASSIM CONTRIBUIR PARA MUDAR O
MUNDO POSITIVAMENTE.

“Malala foi até hoje, a pessoa mais jovem a ganhar o

Prêmio Nobel”.  Você sabe o que significa a expressão:

Prêmio Nobel?

Faça uma pesquisa e anote em seu caderno, de forma

resumida, o significado dessa expressão.

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8


MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 2 - MULHERES PELO MUNDO

   Agora você vai conhecer a história de RUBY BRIDGE outra mulher
incrível de nossa lista! Veja um trecho da reportagem, publicada no portal
Géledes:

     Ruby Bridges é um ícone do movimento pelos direitos civis. E é o livro

“Through  My Eyes” onde é contada a história   em primeira mão de  como

era  ser uma  garota  negra de  6  anos de Nova  Orleans,  Louisiana,

que preparou o terreno para a integração escolar. 

    Em 1954, ano em que  Ruby nasceu, o   Supremo  Tribunal dos EUA

ordenou  o fim do  “separados mas iguais” na educação para  crianças

Africano-Americanas.  Escolas  no sul do país ignoraram a decisão. À

Louisiana foi dado o prazo até  final de setembro de 1960, para integrar as

escolas de Nova  Orleans.  Elas começariam  com os Jardins de Infância   e

iriam   integrar um ano escolar de cada vez.  Ruby Bridges era apenas uma

das cinco  crianças negras  que passaram no teste para determinar  quais

seriam as crianças que seriam enviados para  as escolas dos “brancos”.  O

teste  havia sido   criado de uma maneira para que as crianças negras não

fossem capazes de passar.  A família de Ruby tomou a decisão de  lutar por

seus  direitos  e inscreveu a pequena Ruby no  primeiro grau  em uma

escola toda branca. Ela seria a única criança negra lá.

    Ruby chegou para seu primeiro dia de aula com uma  escolta de quatro

agentes federais e foi apupada por uma multidão sinistra das donas de casa

e  adolescentes enraivecidos.   Mães  furiosas   tiraram as suas  crianças da

escola, alegando que elas só voltariam quando Ruby tivesse deixado o local.

Por todo esse ano letivo  a escola  ensinou  apenas para cinco  alunos.  Ruby

e outros quatro estudantes brancos.

Reflita um pouco sobre as duas histórias que você

conheceu e responda em seu caderno:

1.   QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

SOCIOCULTURAIS QUE TANTO MALALA QUANTO

RUBY BRIDGE DEIXARAM À HUMANIDADE?

Portal Geledés: https://scl.io/HxuCTHt



   Sempre que lemos um texto, podemos encontrar algumas palavras
desconhecidas. Depois de ter lido toda a reportagem com muita atenção,
você deve ter visto palavras como “APUPADA” ou “SINISTRA”. Você sabe
o significado delas?

    1.  Para esse tipo de dúvida, usamos o dicionário. Procure no dicionário
os significados das seguintes palavras e anote em seu caderno.

 
a)  Apupada; 
b)  Sinistra;
c)  Preconceito; 
d)  Racismo. 

 

  2.  Escolha duas das palavras que você descobriu o significado e escreva
uma frase bem interessante de acordo com o que você aprendeu.

MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 2 - MULHERES PELO MUNDO

Para finalizar esse bloco, assista um pouco mais sobre a
vida de Ruby Brigdes clicando na imagem.

https://www.youtube.com/watch?v=RSUs8bIzXts


MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 3 - BRASILEIRAS INCRÍVEIS

   A história do Brasil está cheia de mulheres incríveis e importantes que
fizeram a diferença em nosso país em todas as áreas. Essas mulheres entraram
para a história porque eram polêmicas, revolucionárias, corajosas e nos
ensinaram a pensar de uma nova maneira.

    Uma forma de contar a história da vida dessas mulheres é através de uma
biografia. Mas você sabe o que é uma biografia? Já ouviu falar? A gente te
conta!

Bio, quer dizer vida. Grafia, quer dizer escrita.

Biografia

é um gênero textual, que conta a história da vida de uma pessoa
dando destaque aos principais fatos ou eventos marcantes. Pode ser
a história de uma grande personalidade ou de uma pessoa comum.

Toque na imagem para conhecer a
biografia de Zilda Arns. Depois converse
com sua família sobre a seguinte reflexão:

A biografia incentiva as pessoas a seguir
suas recomendações?

https://www.pastoraldacrianca.org.br/biografia-dra-zilda


MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 3 - BRASILEIRAS INCRÍVEIS

MARIA QUITÉRIA

TARSILA DO AMARAL

Maria Quitéria (1792-1853) nasceu numa fazenda na
Bahia e aos 10 anos perdeu a mãe. Quando começou o
processo de independência do Brasil foram convocados
todos os homens em idade de lutar.

Maria Quitéria pediu ao pai que autorizasse para se
juntar a eles. Diante da proibição paterna ela foge de
casa e vai para residência da sua meia-irmã que lhe ajuda
a se transformar no soldado Medeiros. Ela se destaca no
manejo de armas e se torna respeitada, mas o pai acaba
descobrindo seu disfarce. 

Veja a seguir dois exemplos de biografia:

O major do Batalhão dos Voluntários do Príncipe, concede sua permissão para
que ela permaneça ali. Com isto, se torna na primeira mulher a integrar as forças
regulares no Brasil. Maria Quitéria participa de várias batalhas contra as tropas
portuguesas que não aceitavam a independência do Brasil.

Tarsila do Amaral (1886-1973) foi pintora e desenhista brasileira. Pintou seu
primeiro quadro, “Sagrado Coração de Jesus” aos 16 anos.  

Foi uma das artistas plásticas mais importantes no país e sua
obra atravessou três fases denominadas: “Pau-Brasil”  depois a
fase “Antropofágica,” inspirado no quadro ‘Abaporu”, de
1928. A terceira e última fase da obra de Tarsila do Amaral
denomina-se “Social”, teve início em 1933 com a obra
“Operários”, onde sua criação está voltada para temas sociais e
situação dos trabalhadores da época.



MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 3 - BRASILEIRAS INCRÍVEIS

NOME DA MULHER INCRÍVEL QUE VOCÊ ESCOLHEU

Colete dados básicos como data e local de nascimento e de morte caso a pessoa
já tenha falecido, informações sobre a família, eventos que participou, fatos
importantes de cada fase da vida ( infância, adolescência, fase adulta).

Depois de criar um começo impressionante, continue escrevendo fatos
interessantes da vida dessa pessoa, sua qualidades e seus defeitos também. A
conclusão ou final da biografia é um momento perfeito para fazer uma reflexões
ou incentivar o leitor a seguir suas recomendações. 

É importante deixar o leitor com uma sensação boa, de que foi um bom texto.
Bom trabalho!

Escolha uma mulher que você conhece, pode ser sua mãe, avó, tia, etc, para escrever
uma biografia, pegue seu caderno ou uma folha para começar o seu texto. Aí vão
alguma dicas:
      

AGORA É COM VOCÊ!



MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 4 - MULHERES E SOCIEDADE

   Nos tempos atuais, dificilmente encontramos uma mulher que se dedique
apenas aos cuidados exclusivo dos filhos e da casa. Com a mudanças ao longo
dos anos elas tornaram-se mais independentes e fazem parte de todos os
espaço. No esporte não é diferente, a cada dia as mulheres estão mostrando a
que vieram e ocupando mais e mais estes espaços que em determinado período
da história foi proibido.
  A jogadora de futebol Marta é um destaque feminino e segundo
levantamento realizado pela revista France Football em 2019, Marta além de
ter sido eleita a melhor do mundo por 5 vezes, é a quinta jogadora mais bem
paga com ganho de 240 mil euros anuais. Embora seja muito dinheiro isso
não passa perto do que ganha o jogador Neymar, por exemplo. Veja o
comparativo abaixo:

Depois de ver esse dados, pense um pouco e reflita:

Porque a difenrença salarial entre Marta e Neymar é tão grande?



MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 4 - MULHERES E SOCIEDADE

1.  Depois de conhecer esses dados o que você entendeu como
desigualdade de gênero?

   Infelizmente, mesmo com tantas mudanças sociais, as mulheres ainda fazem
parte de um quadro de desigualdade. Veja os infográficos para entender
melhor:



MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 4 - MULHERES E SOCIEDADE

O salário da mulher é proporcionalmente menor do que o dos homens
na atualidade, fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos as
mulheres negras.

O número de mulheres que ocupam cargo de chefia nas empresas
supera o de homens, que se tornaram minoria nesses níveis.

A mulher ainda procura conciliar as responsabilidades relacionadas
com sua vida profissional e tarefas familiares e domésticas dentro de
sua rotina diária.

Em ocupações profissionais de mesma categoria não existe diferença
por gênero, ou seja, numa empresa tanto homem quanto mulher
recebem o mesmo salário se desempenham a mesma função.

É HORA DE INTERPRETAR OS DADOS!

   Volte aos gráficos anteriores e marque V ou F para as alternativas a seguir. Para te
ajudar nas respostas, leia outra reportagem sobre o tema clicando na imagem. Não se
esqueça de copiar as afirmativas no caderno!

https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/08/dados-mulheres-sao-escolarizadas-mas-mal-pagas.html


MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 5 - MULHERES E CORONAVÍRUS

   Neste bloco vamos conhecer GRANDES PESQUISADORAS que estão
contribuindo com o desenvolvimento científico sobre o novo coronavírus. Estas
mulheres, cientistas, estão na linha de frente das pesquisas que podem ajudar a
combater a pandemia que tem causado várias mortes pelo mundo.

Toque na imagem para ler um pouco sobre o
grande feito dessas cientistas brasileiras!
Depois converse com sua família sobre a

importância da descoberta dessas cientistas
para o avanço ao combate do coronavírus!

Jaqueline Goes

Ester Sabino 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/03/brasileiras-que-lideraram-o-sequenciamento-do-novo-coronavirus.html


MULHERES INCRÍVEIS
BLOCO 5 - MULHERES E CORONAVÍRUS

   A Universidade Federal do Paraná lançou pelo projeto de extensão
“Meninas e Mulheres na Ciência”, um livreto gratuito muito bacana para

aprender mais sobre ciência, cientistas e coronavírus, chamado “MULHERES
CIENTISTAS: CORONAVÍRUS”. Tente fazer um dos passatempos e depois

clique na imagem ao lado para baixar o livreto.

https://drive.google.com/file/d/1hHxPwmRnqkw6Ao_5PmPY-LjnUihmRIqR/view
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VOCÊ JÁ CONHECE O CARTÃO AMARELO!
SIGNIFICA QUE O ROTEIRO MULHERES INCRÍVEIS

ESTÁ QUASE PRONTO. 
PARA AVANÇAR E RECEBER O CARTÃO VERDE VEJA

SE VOCÊ CONCLUIU OS ITENS ABAIXO:

Se você respondeu sim para todas as perguntas acima... PARABÉNS!

Você acaba de conquistar seu cartão verde. Ele é o passaporte para que
você possa realizar o roteiro de estudos da próxima semana. Até lá,
aproveite para fazer leituras e navegar nas outras páginas que
preparamos pra vocês. E fique ligado(a) nas nossas redes sociais.  Se
respondeu NÃO a alguma pergunta, volte ao bloco correspondente e
complete seus desafios. 

Até a próxima!

BLOCO 1 - Conheceu a origem do 8 de março e sua
importância histórica? Criou um lettering caprichado?

BLOCO 2 - Fez a busca no dicionário das palavras
desconhecidas?

BLOCO 3 - Escolheu uma mulher incrível da sua família
para escrever uma biografia?

BLOCO 4 - Compreendeu o que é a desigualdade de
gênero e o impacto na vida das mulheres? 

BLOCO 5 - Viu a importância da ciência na vida das
pessoas? Leu sobre nossas cientistas brasileiras?


