COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO – 5 º ANO

PROF: Regina Coely

Objeto de conhecimento: Mitos nas tradições religiosas
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Habilidade trabalhada: (EF05ER02)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 07/08/2020

Entregar dia 10/08/2020

MITOS DE CRIAÇÃO: DIFERENTES, MAS TAMBÉM SEMELHANTES
Cada cultura tem suas narrativas para explicar a origem do mundo e de tudo o que nele existe. Sendo assim,
há grandes variações nos mitos de criação, inclusive de povos que vivem em regiões próximas umas das outras. Mas
também pode haver elementos em comum nos mitos de diferentes povos, mesmo que eles habitem regiões distantes.

MITOS DE CRIAÇÃO SEGUNDO POVOS AFRICANOS
Muitos povos da África contam que o Universo surgiu de um imenso ovo. Leia, a seguir, dois mitos africanos que
explicam dessa maneira o surgimento da Terra e de todas as coisas que existem nela.
Os povos da República do Mali acreditavam que o mundo nasceu de um ovo, Mangala, que abrigava espíritos
poderosos. O plano de Mangala era liberá-los um a um, de maneira lenta, o que não agradou a todos os espíritos, em
especial a Pemba, conhecido como o Enganador.
[...] Assim, desafiando a autoridade de Mangala, Pemba escapou de seu ventre. [...] Na fuga, Pemba deixou vazar
um pouco da placenta de Mangala. No entanto, o que poderia provocar uma catástrofe, tornou-se uma bênção,
porque Mangala fez com que aquela porção de sua placenta que caiu no espaço se transformasse na Terra – e assim
foi o início do mundo.
Os boshongos, da atual República Democrática do Congo, contam que o ser criador chamava-se Bumba. E Bumba
existia num grande vazio. Um dia, sentiu muita dor e náuseas. Para se aliviar, vomitou, e de dentro de si lançou para
fora o Sol. Mas Bumba continuava sentindo dores, e logo vomitou também a Lua, as estrelas e noves seres: o
leopardo, a águia, o crocodilo, a garça, a abelha, a tartaruga, o peixe, a cabra e o relâmpago.
[...] E Bumba se encarregou de finalizar o mundo criando rios, florestas, campos, montanhas. E todos eles tinham
seus espíritos protetores, que os acompanhariam para todo o sempre.

 Encontre, no caça-palavras, os termos para completar estas frases:
De acordo com os povos africanos da República do Mali, Mangala era um_____ .
No ventre de Mangala havia
.
O espírito que desobedeceu a Mangala se chamava
.
Da placenta de Mangala surgiu
__________.
Na história dos boshongos, quem saiu primeiro de Bumba foi o ______ .
Esses três animais saíram de Bumba: a
,________
ea
.
Esses dois elementos da natureza completaram a criação de Bumba: _ _ _ _ _ e ______
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COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA– 5 º ANO

PROF: Regina Coely

Objeto de conhecimento: Propriedades da igualdade e noção de equivalência
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA08)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 03/08/2020

Entregar dia 10/08/2020

APRENDER SEMPRE
1- Complete o quadro abaixo e, depois, responda às questões.
x
3
4
5
6
7
8
9
3
6
9
a) Observe os resultados da linha do 3 e da linha do 6. O que é possível concluir?
________________________________________________________________________________________
b) Observe os resultados da linha do 3 e da linha do 9. O que é possível concluir?
________________________________________________________________________________________
2- Carlos Eduardo queria comprar uma bicicleta nova. Depois de pesquisar, ele encontrou o modelo que procurava
pelo menor preço. À vista, custava 469 reais, e a prazo poderia ser paga em 1 pagamento inicial de 47 reais mais 12
vezes de 47 reais.
a) Qual a diferença entre o valor da bicicleta à vista e o valor a prazo?
b) Muitas vezes, o valor de um produto a prazo é maior que o valor do produto à vista. Você sabe por quê?
_______________________________________________________________________________________
3- Em um conjunto habitacional serão construídos 16 prédios. Cada prédio terá 15 andares, com 4 apartamentos por
andar. No total, quantos apartamentos haverá nesse conjunto habitacional?
a) Complete os cálculos que o engenheiro e o mestre de obras fizeram para responder à essa pergunta.
O engenheiro calculou assim: 16 x 15 x 4

O mestre de obras calculou assim: 16 x 15 x 4

16 x ............ = ...........

.......... x 4 = .........

b) O engenheiro e o mestre de obras encontraram o mesmo resultado? Por quê?
_________________________________________________________________________________________
4- Leia o que está escrito no cartaz na entrada de um parque
florestal sobre o funcionamento desse parque no ano passado:
a) No total, quantas horas o parque funcionou no ano passado?
___________________________________________________
__________________________________________________

58 dias no ano- 8 h por dia
2 280 dias no ano – 12h por dia
27 dias no ano – não abriu

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5 º ANO

PROF: Regina Coely

Objeto de conhecimento: Problemas de divisão
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA08)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 05/08/2020

Entregar dia 10/08/2020

DIVISÃO
1- A biblioteca em que Marina trabalha recebeu uma doação de 180
livros de literatura infantil. Ela e um colega vão guardar esses livros
nas 12 prateleiras das estantes.
 Se Marina e o colega colocarem 14 livros em cada prateleira,
eles conseguirão guardar todos os livros?
Por quê?
___________________________________________
___________________________________________
 Quantos livros devem ser colocados em cada prateleira de
modo que todos fiquem com a mesma quantidade de livros?
Como você pensou?
____________________________________________
_____________________________________________
2- Maria Eduarda trabalha em uma loja que vende chás. Nessa semana, ela recebeu 99 caixas de chá. Ela
distribuiu as caixas igualmente entre 3 prateleiras de uma estante.
Para saber a quantidade de caixas de chá que ficaram em cada prateleira, podemos fazer uma divisão.
Observe e complete as lacunas.

99

-....

3

.......

R: Maria Eduarda colocou .......caixas de chá em cada prateleira.

09
- .....
0
3- Emilly faz enfeites com tampinhas de garrafa. Ela ganhou 48 tampinhas para usar. Em cada enfeite, ela coloca 4
tampinhas. Quantos enfeites Emilly conseguirá fazer com as tampinhas que ganhou?
R: Emilly conseguirá fazer......... enfeites.
4-Rafael fabrica canecas. Em um fim de semana, ele fez 78 canecas e quer guardá-las em caixas que caibam 6
canecas em cada uma. Quantas caixas ele usará para guardar essas canecas?
R: Rafael usará .......caixas.
5- Gustavo comprou uma bicicleta nova por R$360,00. Ele vai pagá-la em 18 prestações iguais. Qual o valor de cada
prestação?
R: O valor de cada prestação é .....................

1-

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5 º ANO

PROF: Regina Coely

Objeto de conhecimento: Problemas de divisão
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA08)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 07/08/2020

Entregar dia 10/08/2020

1- Leia com bastante atenção as situações abaixo e resolva-as.
a) Natanael trabalha em uma agência de turismo que faz passeios usando três meios de transporte. Observe
a tabela que ele montou para organizar os passeios agendados para esse fim de semana.
Pessoas agendadas para o fim de semana
Meios de
Quantidade de
Quantidade de grupos
transporte
pessoas
que devem ser formados
Trem
408
6
Ônibus
368
4
Van
510
5
a) Quantas pessoas terá cada grupo que fará o passeio de trem?
R: Cada grupo que fará o passeio de trem terá......... pessoas.
b) Cada grupo que vai fazer o passeio de ônibus terá quantas pessoas?
R: Cada grupo que vai fazer o passeio de ônibus terá.......pessoas.
c) Os grupos que farão o passeio de van terão quantas pessoas cada um?
R: Os grupos que farão o passeio de van terão.........pessoas cada um.
2- Jéssica é professora de Educação Física e decidiu organizar uma gincana com 104 alunos. Para isso, ela vai
distribuí-los igualmente em 8 equipes. Quantos alunos terá cada equipe?
R: Cada equipe terá.........alunos.
3- Gabriel utiliza 108 litros de leite para fabricar 12 kg de queijo.
a) Quantos quilogramas de queijo Gabriel pode fabricar com:
342 litros de leite?

702 litros de leite?

b) Quantos litros de leite Gabriel vai utilizar para fabricar:
15 kg de queijo?

42 kg de queijo?

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 5ºANO DIA LETIVO 03, 05 e 07/08/2020
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Procedimento de leitura. / Conhecimentos linguísticos e gramaticais.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Inferir uma informação implícita em um texto. / Processos da variação linguística.
HABILIDADE: EF05LP12, EF35LP02 e EF35LP04.

LENDAS, MITOS E CONTOS DO BRASIL
O folclore é o conjunto de manifestações de caráter popular de um
povo, ou seja, é o conjunto de elementos artísticos feitos do povo para o
povo, sempre ressaltando o caráter de tradicional destas representações,
sempre transmitidas de forma hereditária.
Quem nunca ouviu falar sobre o Saci-Pererê? Talvez até não lembre
da história, mas lembra da sua participação no Sítio do Pica Pau Amarelo.
O folclore brasileiro é rico em lendas e vai muito além do Saci.
As lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela
miscigenação na origem do povo brasileiro. Transmitidas há várias
gerações, essas histórias fascinam adultos e crianças. Devemos levar em
conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tão pouco uma
verdade absoluta, o que devemos considerar é que uma história para ser
criada, defendida e o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter no
mínimo uma parcela de
fatos verídicos.
Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos
da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de explicações
científicas, criavam mitos com este objetivo: dar sentido as coisas do mundo. Os mitos também
servem como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos
e qualidades do ser humano. Trazem uma lição: seja não agredir a natureza, não sair de casa
tarde, não comer demais. Se eles existem? Talvez sim, talvez não. Comprovação não existe até
então, mas você é livre para acreditar no que quiser.
Fonte: https://www.horoscopovirtual.com.br/artigos/10-principais-mitos-do-folclore-brasileiro
(acesso em: 07/08/2018 – adaptado)
Interpretação do texto:
1) O que é folclore?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2) Qual é o assunto principal do texto?
( a ) Lendas e mitos do folclore brasileiro.
( b ) A história do Saci-Pererê.
( c ) As brincadeiras folclóricas.
( d ) A origem da palavra “folclore”.

3) Leia este trecho explicando sobre o folclore:
“São manifestações de caráter popular... transmitidas de forma hereditária.”
O que significa a palavra destacada?
( a ) Transmitida de geração em geração.
( b ) que impõe obediência.
( c ) que está condenado a cumprir pena em presídio.
( d ) ato de imaginar ou inventar.
4) Assinale com um X a única alternativa incorreta:
( a ) As lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas pela miscigenação na origem do povo brasileiro.
( b ) Devemos levar em conta que uma lenda significa uma verdade absoluta.
( c ) Os mitos servem como um alerta para as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano.
( d ) Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico.

Sob e sobre
Sob
O sob é uma preposição utilizada com o sentido de “embaixo de”, “por baixo de” e “debaixo de”. Ou
seja,
faz referência a algo que esteja numa posição inferior.
Além disso, ela pode ser usada com o sentido de “condição” ou “em estado de”.
Exemplos:
Passamos sob a ponte essa tarde.
Não consigo trabalhar sob pressão.
A loja de móveis está sob nova direção.
O garoto está sob minha responsabilidade.
A situação dela está sob controle.
Sobre
O “sobre” é uma preposição utilizada como sinônimo de “em cima de”, “por cima de” e “acima de”. Ou
seja, ela faz referência a algo que esteja numa posição superior.
Esse termo também pode ser utilizado com o sentido de “acerca de”, “em relação à” e “a respeito de”.
Exemplos:
Deixei meus óculos sobre a mesa da sala.
Nunca deixe o celular sobre a pia da cozinha.
Enquanto o cachorro ladrava, o gato permaneceu sobre o muro.
A aula de hoje é sobre animais peçonhentos.
Falamos a tarde toda sobre nossa infância.
Fonte: https://www.todamateria.com.br/sob-ousobre/
ATIVIDADES
1) Preencha os espaços com SOB ou SOBRE:
a) O assaltante trazia a arma _______ a camisa.

b) Falarei com ela _______ o pavor que senti.
c) Sentei-me num banco do jardim que ficava _______ uma árvore.
d) Filho, vista uma camiseta _______ o agasalho para não sentir frio.
e) Ele era tão pequeno, que só poderia se esconder _________ a cama.
f) Os alunos colocaram os livros _________ as carteiras.
g) Por causa da chuva, tiveram que passar _________ poças d'água.
h) As crianças brincavam ______ uma forte tempestade.
i) Os fãs do cantor estavam ______ forte emoção.
2) Complete as frases com sob ou sobre:
a) Teresinha só ouvia falar __________ Gabriela.
b) Ela carregava sempre um livro _________ o braço.
c) Ela não reclamava de passar __________ a poça d’água.
3) Observe as imagens e preencha as lacunas com SOB ou SOBRE:
a) O cachorro está _______ a mesa.

c) O tapete está _______ a mesa.

b) A jarra está _______ a mesa.

d) Os livros estão _______ a mesa.

4) Substitua os termos destacados por sob ou sobre:
a) Murilo encontrou cinquenta centavos embaixo o tapete.
b) Deixei os livros em cima da mesa.

5) Marque com um X a frase em que a palavra sobre foi usada incorretamente:
( a ) A professora falou sobre o trabalho de Ciências.
( b ) Coloquei o celular sobre a mesa da cozinha.
( c ) Rafael usa sapato de marca sobre medida, pois seu pé é grande.
( d ) Deitei sobre as folhas do meu jardim para descansar.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 04/08/2020
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Os primeiros núcleos populacionais.
OBJETO DE CONHECIMENTO: As formas de organização social e política: a noção de Estado.
HABILIDADE: EF05HI02

A noção de Estado

Foi na antiga Mesopotâmia que nasceram as formas de se organizar o poder político. Nesse contexto, o Estado
surge como meio de rearranjar a vida em sociedade, com base na criação de leis e regras de convivência. Leia o texto a
seguir:
[...] o Estado se apresenta como uma organização denominada sociedade política. Nessa sociedade, existem normas
jurídicas escritas (Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, etc.). E também
uma hierarquia entre os governantes e governados, todos sujeitos a buscar o bem público, sendo exemplos a saúde,
educação, justiça e defesa nacional
[...]
A formação de um Estado consiste em três elementos: uma população, um território e um governo. Esses aspectos são
essenciais, porque sem eles não poderia existir um Estado.
O QUE é Estado? Entenda a constituição da sociedade política. Disponível em: <www.politize.com.br/estado-o-que-e/>.
Acesso em: 30 jan. 2018.
1 ) O texto que você acabou de ler diz respeito à ideia de Estado. Que elementos formam um Estado?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2 ) Como funciona o Estado?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3 ) Com suas palavras, escreva uma frase que defina o conceito de Estado.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Componente Curricular de Artes – 5º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
Atividade referente ao dia 03/08/2020
Unidade Temática: Artes Visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidades: (EF15AR05)
Use a criatividade e faça um bonito colorido.

Componente Curricular de Geografia – 5º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
Atividade referente ao dia 06/08/2020
Unidade Temática: Conexões e escalas
Objeto de Conhecimento: Território, redes e urbanização
Habilidades: (EF05GE09)
BRASIL REGIÕES

O território brasileiro é composto por 26 Estados e um Distrito Federal. Os Estados brasileiros e o
Distrito Federal estão divididos em cinco regiões no território nacional: Região Norte (Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), Região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), Região Centro-Oeste
(Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal), Região Sudeste (Espírito Santo, Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro) e Região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina).
O Brasil segue, atualmente, a divisão regional estabelecida em 1970, que divide o país em cinco
regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste.
1. Pinte as regiões do Brasil no mapa e faça uma legenda.

2. Quantos são os estados brasileiros? Como estão divididos?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Quais os nomes das regiões brasileiras? Quando esta configuração de regiões foi estabelecida?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 06/08 /2020- 5° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 03/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 10/08/2020
Componente Curricular-Ciências
Habilidade: (EF05CI06)
Unidades Temáticas- Vida e evolução
Objeto de Conhecimento:Hábitos alimentares.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 5°
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 07/08/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de invasão.
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 – Ligue as imagens das modalidades esportivas as suas respectivas bolas:

2 - Escolha uma das modalidades acima (Futebol, Voleibol, Basquetebol ou Tênis), e escreva
um pouquinho do que você sabe sobre o esporte escolhido. Use o verso dessa folha para responder!

