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Uma semana no Museu
Roteiro de Estudos 

5º ano
NESSE ROTEIRO, AO REALIZAR AS ATIVIDADES, VOCÊ TERÁ A OPORTUNIDADE DE APRENDER
SOBRE:

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo
para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam. 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com
autonomia, notícias, reportagens, vídeos
em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do
campo político-cidadão, de acordo com as convenções
dos gêneros e considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto do texto.

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações
gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes

linguagens artísticas.

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,

como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.

Língua Portuguesa

Arte

Matemática

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo
presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar
mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo.

História



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.

• 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.

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.

Uma semana no Museu
Roteiro de Estudos 

5º ano



Como Surgiram os Museus?
Bloco 1

A palavra “MUSEU” , de origem grega, significa
“templo das musas”, e já era usado em Alexandria
para designar o local destinado ao estudo das
artes e das ciências.
Hoje é, na definição do International Concil of
Museums, a instituição que conserva coleções de
objetos de arte ou ciências, para fins de
preservação ou apresentação pública.

Os museus modernos foram criados no século  XVII a partir de doações de coleções
particulares como a de Grimani a Veneza. Mas, o primeiro museu como conhecemos hoje
surgiu a partir da doação da coleção de John Tradescant, feita por Elias Ashmole, à
Universidade de Oxford, conhecido como Ashmolean Museum. O segundo museu público foi
criado em 1759, por obra do parlamento inglês, na aquisição da coleção de Hans Sloane (1660-
1753), que deu origem ao Museu Britânico.

O primeiro museu público só foi criado, na França, pelo Governo Revolucionário, em 1793: o
Museu do Louvre, com coleções acessíveis a todos, com finalidade recreativa e cultural.



Como Surgiram os Museus?
Bloco 1
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No Séc. XIX surgem muitos dos mais importantes museus em todo o mundo, a partir de
coleções particulares que se tornam públicas: Museu do Prado (Espanha), Museu Mauritshuis
(Holanda).

Somente em 1870, nos Estados Unidos, é fundado o Museu Metropolitano de Arte, em Nova
York.

No Brasil, o primeiro museu data de 1862, o Museu do Instituto Arqueológico Histórico e
Geográfico Pernambucano (Pernambuco). Os outros museus brasileiros foram todos fundados
durante o século XX, sendo o mais importante, pela qualidade do acervo, o MASP - Museu de
Arte de São Paulo, fundado em 1947.

Museu de
 Arte de 

São
 Paulo
MASP
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Atividades

1-SEGUNDO O TEXTO, QUAL É O SIGNIFICADO DA PALAVRA MUSEU?

2-AGORA, ASSISTA AO VÍDEO A SEGUIR COM MUITA ATENÇÃO E RESPONDA A PRÓXIMA
QUESTÃO:

SEGUNDO O VÍDEO, A PALAVRA "CURADORA", SIGNIFICA:
A-CURADORA OU CURADOR É A PESSOA RESPONSÁVEL PELA ESCOLHA DAS OBRAS QUE
SÃO EXPOSTAS NOS MUSEUS.
B-CURADORA OU CURADOR  É A PESSOA RESPONSÁVEL POR CUIDAR DOS OBJETOS DAS
PESSOAS QUE VISITAM AS EXPOSIÇÕES DOS MUSEUS.
C-CURADORA OU CURADOR  É A PESSOA RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DOS MUSEUS.
D-CURADORA OU CURADOR É A PESSOA QUE TRABALHA TRATANDO DOS FERIMENTOS
DOS ANIMAIS.

3-A SEGUIR, VOCÊ VAI ASSISTIR A UM BELÍSSIMO VÍDEO! VEJA QUANTA INFORMAÇÃO
IMPORTANTE ELE NOS APRESENTA: 

DEPOIS DE ASSISTI-LO, RESPONDA:
NA SUA OPINIÃO, QUAL  O FOI A INFORMAÇÃO  MAIS INTERESSANTE EM RELAÇÃO AO
SURGIMENTO DOS MUSEUS? 

https://www.youtube.com/watch?v=jZmh2eQWU50
https://www.youtube.com/watch?v=KXRX_w4lmIo&t=291s


 Museus pelo Mundo
Bloco 2

Os maiores museus do mundo ocupam posições de destaque nos lugares onde estão localizados.
Eles contam um pouco da história do local que você está visitando, mas também da história do
mundo. É um tipo de passeio que agrada aos diferentes estilos de viajantes, de várias idades,
além de ser uma oportunidade para um tour mais tranquilo e que pode ser feito em qualquer
época do ano, não importa a temperatura.

1. Museu Nacional da História Natural - Washington -
EUA

O Museu Nacional da História Natural, localizado em National
Hall, possui um dos acervos mais ricos do mundo totalizando
mais de 125 milhões de espécies de plantas, animais, rochas,
fósseis, minerais e objetos culturais humanos. O prédio possui
três andares, sendo o térreo a parte onde é feita a venda de
souvenires e a exposição de pesquisas relacionadas ao museu,
e o primeiro e segundo andar onde a sua coleção está
concentrada.

Vamos conhecer alguns deles?

2. Museu Nacional da China - Pequim

O  Museu Nacional da China, situado a leste da Praça da Paz
Celestial, ganhou o título de museu mais visitado do mundo após a
pesquisa feita pela TEA. Inaugurado em 1959, o museu é reconhecido
pelas diversas obras que contam um pouco sobre a história da
cultura chinesa e as antigas dinastias. Com um acervo de
aproximadamente um milhão de itens, o espaço conta com peças
raras que incluem objetos de bronze e porcelana, além de artefatos
de jade e ilustrações de época. Apenas em 2016, houve um aumento
de 3,6% de visitantes.



No vídeo abaixo você irá encontrar uma lista com 10 dos museus de maior destaque do mundo,
mas sabemos que há ainda centenas de opções de galerias e museus dos mais variados em todos
os continentes. Tenho certeza que olhando esta lista você ficará com vontade de visitar os
maiores museus do mundo, entre eles museus de história natural, do Louvre e outros com fotos
incríveis.

Museus pelo Mundo
Bloco 2

3. Museu Britânico – Londres

O  Museu Britânico  é o principal museu da  Inglaterra. Fundado
em 1753, ele tem em seu acervo cerca de 8 milhões de peças que
retratam a evolução histórica do homem, desde os tempos da
Pré-História até os dias de hoje, como pinturas, fotografias,
moedas, documentos e manuscritos.

Clique naimagem ao lado!

3.

4. Metropolitam  Museum – Nova York

Nova York tem mais um local na lista dos melhores museus do
mundo com o  Metropolitan Museum, que tem obras de artistas
como Monet, Picasso, Vermmer, Van Gogh, entre outros. Além disso,
o seu terraço oferece uma vista incrível da ilha de  Manhattan  e,
sobretudo, do Central Park.

São tantos museus pelo mundo que há uma seleção dos dez de
maior destaque!

https://www.youtube.com/watch?v=WtxKV9wO3W8


Museus pelo Mundo
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Atividades

1. Você gostaria de conhecer algum destes museus? Qual? Porque? 

2- Encontre no caça palavras as cidades onde estão localizados alguns museus descritos abaixo:

    a) Museu do Louvre:  _________________   
    b) Metropolitam Museum: _____________ 
    c) Museu Nacional da História Natural __________________ 
    d) Museu Britânico: _____________________ 
    e) Museu Nacional da China: ____________________ 
    f) Museus do Vaticano: ________________ 

 3. Você conhece a Mona Lisa, uma das obras mais visitadas no Museu do Louvre? Faça uma
pequena pesquisa e anote em seu caderno tudo o que descobrir sobre essa obra. Veja abaixo a
imagem dela:
 

    • Quem pintou a Monalisa? 
    • Porque o quadro Monalisa tem esse nome?
    • Porque Monalisa é uma obra prima?
    • Como a Monalisa foi parar no Louvre?
    • Qual o tamanho real do quadro da Monalisa?
    • Quando foi criado o quadro da Monalisa?
    • Quanto tempo ele gastou para realizar a pintura do quadro de Mona
Lisa?



Salvador / BA
 O MAFRO – Museu Afro-Brasileiro trata unicamente da
cultura africana, e destaca a sua importância na
construção da identidade cultural do Brasil. O museu,
que é parte da Universidade Federal da Bahia, foi
inaugurado nos anos 80 e é hoje uma referência em ações
contra o preconceito racial e religioso.
 Clique na imagem e veja um pouco do Núcleo História e
Memória que integra a exposição do Museu Afro.

Vamos viajar por algumas cidades brasileiras e conhecer museus
que nos trazem diferentes histórias em seus acervos, além de

temáticas que se apresentam de forma muito forte nos tempos
atuais: arte contemporânea, tecnologia, universo do trabalho e

ofícios, história afro-brasileira e muito mais.

O Museu de Arte da Pampulha, antigo Cassino da
Pampulha, integrante do Conjunto Arquitetônico da
Pampulha, enfoca tendências artísticas variadas em
mostras, pesquisa e conceituação. No seu acervo, obras
da arte contemporânea brasileira. É um dos prédios
construídos pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo
engenheiro Joaquim Cardoso ao redor da lagoa da
Pampulha, no bairro Jardim Atlântico em Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil, a pedido do então
prefeito Juscelino Kubitschek, no início da década de
quarenta. O prédio faz parte do Conjunto Arquitetônico
da Pampulha, que se complementa com a igreja de São
Francisco de Assis, a Casa do Baile da Pampulha e o Iate
Clube. Foi o primeiro prédio do conjunto a ser
construído.
pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_da_Pampulha

Museus das Capitais Brasileiras
Bloco 3

Belo Horizonte/ MG

https://novaescola.org.br/conteudo/3928/museu-afro-brasil-historia-e-memoria?gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGXlY8A16Wa7cjD64S1J--O06CY3iwSJZa3yKTLtLrvTnR3hEKo_OZhoCoQgQAvD_BwE


Manaus / AM
 O MISAM - Museu da Imagem e do Som do Amazonas   foi inaugurado em 6 de
novembro de 2000. Seus acervos são compostos por doações de diversas entidades e
colecionadores. Para os entusiastas da fotografia, para quem ama dar um “click”, o local
é visita obrigatória. Além de expor câmeras fotográficas antigas, o museu tem o objetivo
de conservar e popularizar um rico recurso de imagens, vídeos e áudios sobre o estado.
Os Acervos Museológicos apresentam equipamentos de fotografia, cinema, música,
televisão e rádio, dentre outros, além de peças de mobiliários. Na parte dos Acervos
Iconográficos, encontram-se fotografias em papel, negativos, fotografias digitais em
CD-R e DVD-R e cartões postais. Também livros, catálogos, jornais e revistas, partituras
musicais, cartazes institucionais, pôsters de cinema, e outros mais. Quanto material
fantástico!

São Paulo / SP
No atual contexto de Pandemia algo muito presente em
nossas vidas têm sido as ferramentas tecnológicas. E
você sabia que tem o “O Museu do Computador e futuro
da tecnologia”?
Ele foi fundado no ano de 1998, em São Paulo, e é uma
associação cultural idealizada e formada pelo trabalho
de profissionais das mais variadas áreas da informática.
Nosso objetivo é recuperar, conservar e expor aos
visitantes, computadores e artefatos que contam a
história e a evolução da informática e da tecnologia
digital no Brasil e o mundo.

Museus das Capitais Brasileiras
Bloco 3



Museus das Capitais Brasileiras
Bloco 3

ATIVIDADES

.

    1- Na explicação sobre o MISAM- Museu de Som e imagem do Amazonas- temos a
seguinte frase: “... Na parte do Acervo Iconográfico, encontram-se fotografias de
papel, negativos...”. Pesquise e registre no seu caderno o que é ACERVO
ICONOGRÁFICO?

    2- Assista o vídeo do museu de Artes e ofício que está localizado em BH e depois
liste 10 (dez) profissões que estão em evidência neste tempo de PANDEMIA da
COVID-19.

    3- Você sabia que existe o “O Museu da Pessoa”? É um museu virtual e colaborativo
de histórias de vida fundado em São Paulo, em 1991. Desde sua origem tem como
objetivo registrar, preservar e transformar em informação histórias de vida de toda e
qualquer pessoa da sociedade. Como você deixaria registrada sua história para
compor o acervo do “MUSEU DA PESSOA”? Registre de forma resumida sua Biografia.

OBSERVAÇÃO: Ao contar a história, certique se  ela tem começo, meio e fim.
Geralmente, o começo introduz o assunto; o meio desenvolve a história; e o final
apresenta alguma conclusão.

Para continuar aprendendo e conhecendo faça um
tour nos museus brasileiros clicando nas imagens

abaixo!

Um ótimo 
passeio!

https://mis-sp.org.br/acervo
https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasil-subsolo/1AHbgzYTekovhw?sv_lng=-46.65920410576103&sv_lat=-23.58390130173904&sv_h=330.75112507086163&sv_p=-27.099847422477836&sv_pid=SK-2WyKbD4qGkhjYg_PiiQ&sv_z=1
http://g1.globo.com/minas-gerais/videos/v/museu-de-artes-e-oficios-conta-a-historia-do-trabalho-e-a-origem-de-profissoes/3523939/


Museus  de Minas Gerais
Bloco 4

O nosso Estado possui uma enorme riqueza cultural, natural e histórica. Entre elas estão os
museus de Minas Gerais, que preservam a produção artística e guardam muitos elementos da
história do país. A casa de Guimarães Rosa em Cordisburgo, o Museu da inconfidência em Ouro
Preto.

A capital mineira também é recheada de museus que merecem ser contemplados de perto. Para
quem passa por Belo Horizonte, o Museu das Minas e do Metal, o Museu de Arte da Pampulha e o
Museu Brasileiro do Futebol podem ser ótimas opções para uma tarde de  lazer. Também tem
museus, um mais curioso do que o outro, como o Museu da História da Inquisição, o Museu de
Ciências Naturais, o Museu da Moda, o Museu da Imagem e do Som.

Museu de Artes e Ofícios 
O Museu de Artes e Ofícios – MAO é um espaço
cultural que abriga e difunde um acervo representativo
do universo do trabalho, das artes e dos ofícios no
Brasil. Um lugar de encontro do trabalhador consigo
mesmo, com sua história e com seu tempo.
Assista ao vídeo do museu de Artes e Ofícios:

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


Museus  de Minas Gerais
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O museu do Inhotim 
Na cidade de Brumadinho podemos encontrar o Instituto Inhotim, um lugar singular, com um dos
mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica que reúne
espécies raras e de todos os continentes. Os acervos são mobilizados para o desenvolvimento de
atividades educativas e sociais para públicos de faixas etárias distintas. 

A equipe estimula as pessoas a
percorrerem  a sala e tocarem em cada

uma das caixas para sentir as
diferentes vibrações. Presenciamos o
entusiasmo delas à medida que vão

passando por cada uma das caixas de
som e sentindo as diferentes vibrações

correspondentes às diversas
entonações das vozes.

O jardin desértico e sua paisagem



Museus  de Minas Gerais
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Museu dos brinquedos

Os objetos do acervo do Museu dos Brinquedos compreendem o período do início do século XX
até os dias atuais. Com aproximadamente 5.000 peças, de procedência nacional e internacional, o
acervo é composto, entre outros objetos, de bonecas, carrinhos, carrinhos de bebê, móveis, fogões,
louças, máquinas de costura, ferros de passar roupa, trenzinhos, autoramas, velocípedes,
pelúcias, cavalos de pau, fantoches, robôs, jogos, brinquedos musicais, livros infanto-juvenis,
lanternas mágicas. Atualmente, permanecem em exposição aproximadamente 800 exemplares
dos mais diversos países.

Clique no quadro abaixo e descubra mais!

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


Museus de Minas Gerais
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Atividades

1 – Você já visitou algum museu De Minas Gerais? Se a resposta for sim, Qual museu?

2 - Observe a tabela abaixo:

Observação: No museu do Inhotim crianças até 05 anos não pagam e pessoas com mais de
60 anos e estudantes pagam meia entrada.

No Museu dos Brinquedos estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia entrada.

Agora responda:

A) Se você for sozinho visitar os museus, quanto você gastará para ir ao:
    • Museu do Inhotim ?

    • Museu dos brinquedos?

    • Museu de Artes e Ofícios ?

B) Se você fosse a um dos museus com a sua família, quanto vocês gastariam? Não se esqueça de
calcular as passagens de ida e volta.

 3- Pensando no Museu de Artes e Ofícios, de Belo Horizonte, responda:  Você já pensa no seu
Projeto de Vida?  Qual profissão que deseja exercer? Registre qual é a profissão e justifique
sua escolha



Museu de Ciências Naturais PUC Minas 

Criado oficialmente em julho de 1983, o MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS (MCN
PUCMINAS) é um espaço interdisciplinar onde o ensino, a pesquisa e a extensão se realizam em
um diálogo que envolve toda a comunidade acadêmica e diferentes segmentos da sociedade. 
Missão: promover o conhecimento da história natural do Estado de Minas Gerais e a conservação
ambiental, a partir do desenvolvimento de pesquisa e da educação científica que tenham como
foco a diversidade biológica, ambiental e social, contribuindo para a formação de profissionais e
cidadãos comprometidos com a cultura do cuidado e da sustentabilidade do planeta. 
O Museu PUC Minas reúne um acervo que documenta a fauna, a flora e outros aspectos da nossa
história natural presente e passada.

O Museu
    • CURIOSIDADES do MUSEU PUC MINAS - Exposições de longa duração

Museu PUC Minas
Bloco 5

http://portal.pucminas.br/museu_novo/index_link.php?tipo_form=exposicoes&tipo=1&pagina=3913


Museu PUC Minas
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ATIVIDADES

O programa educativo do Museu tem como objetivo promover a acessibilidade e a interação dos
visitantes, através da pedagogia interdisciplinar e na apropriação lúdica do conhecimento
científico. 
O visitante não é um receptor passivo, ele integra em suas lembranças e esquecimentos a
experiência sensível de interpretação das exposições. A partir de todas atividades propostas.
Sendo assim, todo acervo do Museu enriquece nossas aprendizagens a partir de visitas
planejadas e guiadas, oficinas e exposições fixas e por vezes temporárias, proporcionando aos
visitantes muita interação e muito conhecimento! 

    • Assista ao vídeo abaixo sobre os Dinossauros e responda as questões:

Continue aprendendo! Clique na imagem abaixo, veja o vídeo e reponda:

1- Registre duas profissões diferentes que você identificou após ver o vídeo e conhecer mais
sobre o Museu?

2 - Quem foram os dinossauros e quando viveram na Terra?

 3 - O que são seres onívoros? 

 4 - Como era o processo de reprodução dos dinossauros? 

https://www.youtube.com/watch?v=kf1d74VSVdk
https://www.youtube.com/watch?v=zGWYprwCKMA&feature=youtu.be


Museu PUC Minas
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ATIVIDADES

 
   FIQUE LIGADO! E SAIBA MAIS....

    • Museus pra quê?
    •Clique na imagem para ver o vídeo. 

5-Agora é a sua vez! Registre em seu caderno qual a importância dos Museus para você?

Agora vamos juntos para uma visita virtual 360°

https://www.youtube.com/watch?v=cl9YGAdKL_0
https://minasfazciencia.com.br/infantil/2020/05/12/360-passeie-virtualmente-pelo-museu-de-ciencias-naturais-puc-minas/


VOCÊ  JÁ  CONHECE  O  CARTÃO  AMARELO!  SIGNIFICA  QUE  O  ROTEIRO -           

DE  ONDE  VEM,  ESTÁ  QUASE  PRONTO.  PARA  AVANÇAR  E  RECEBER  O

CARTÃO  VERDE  VEJA  SE  VOCÊ  CONCLUIU  OS  ITENS  ABAIXO:

 BLOCO  1  –  VOCÊ  APRENDEU  SOBRE  COMO  SURGIRAM  OS  MUSEUS?

BLOCO  2  –  JÁ  SABE  QUE  EXISTEM  MUSEUS  ESPALHADOS  PELO  MUNDO  E  QUE  É

UMA  FORMA  DE  CONHECER  A  HISTÓRIA  DE  UM  POVO  É  VISITÁ -LOS?

BLOCO  3  –  QUE  NA  BAHIA  EXISTE  UM  MUSEU  DEDICADO  A  CULTURA  AFRICANA?

BLOCO  4  –VOCÊ  AGORA  SABE  TAMBÉM  QUE  HÁ  EM  BELO  HORIZONTE  O  MUSEU  DE

ARTES  E  OFÍCIOS  E  O  MUSEU  DOS  BRINQUEDOS,  ENTRE  OUTRO?

BLOCO  5  –  SABE  TAMBÉM  QUAIS  SÃO  AS  PROFISSÕES  LIGADAS  DIRETAMENTE  AOS

MUSEUS?

Uma semana no Museu
Roteiro de Estudos 

5º ano

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!

SE  VOCÊ  RESPONDEU  SIM  PARA  TODAS  AS  PERGUNTAS

ACIMA.. .  PARABÉNS!  VOCÊ  ACABA  DE  CONQUISTAR

SEU  CARTÃO  VERDE.


