ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 09/07/2020- 5° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 06/07/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 13/07/2020
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF05CIC4)
Unidades Temáticas- Matéria e energia
Objetos de Conhecimento: Consumo consciente

A QUALIDADE DA ÁGUA
Nem toda água serve para beber ou preparar os alimentos.
A água boa para consumo humano é a água potável. Ela não tem sujeira e nem seres vivos
que transmitem doenças às pessoas.
A água poluída por algum tipo de sujeira não pode ser utilizada. A água contaminada por
seres transmissores de doenças também deve ser evitada.
DICAS...
As pessoas que moram na cidade geralmente recebem, em sua casa, água tratada, isto é, a
água que se tornou potável nas estações de tratamento de água. Assim, basta filtrar a água
para depois beber.
As pessoas que moram na zona rural, ou seja, em sítios ou fazendas, recolhem a água de
poços, fontes ou bicas. Por isso, devem ferver ou tratar com cloro e filtrar a água para depois
consumi-la.
Assinale a alternativa correta para cada caso:
a) ÁGUA POTÁVEL
( ) contém sujeiras
( ) é boa para beber
( ) transmitem doenças às pessoas
b) ÁGUA CONTAMINADA
( ) pode transmitir doenças
( ) é boa para beber
( ) pode ser utilizada para preparar alimentos
c) ÁGUA DE POÇOS, FONTES OU BICAS
( ) nunca pode ser consumida.
( ) não precisa de nenhum cuidado para ser consumida.
( ) deve ser fervida ou tratada com cloro e filtrada para ser consumida.
d) Elabore uma lista indicando de que maneira a água pode ser aproveitada pelos seres humanos.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO– 5º ANO
Objeto de conhecimento: Narrativas Religiosas
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Habilidade trabalhada: (EF05ER01)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 10/07/2020

Entregar dia 13/07/2020

Caixinha de guardar o tempo
Sofia não sabia muito sobre o tempo e ainda menos sobre a falta que o tempo fazia.
Tinha todo o tempo do mundo pra correr, brincar e ver tudo o que via, fazer o que queria, bordando na
infância sua colcha de alegria.
Entendia sim, e bastante, sobre uma tal saudade, que é do tempo, também uma fantasia.
Sabia que a saudade às vezes até doía, era assim uma vontade, que no peito não cabia, de ver alguém que
não podia ou de fazer algo que já não fazia.
Para dar conta de tanta saudade que sentia das coisas que nem sabia, a menina inventou então uma
caixinha de guardar o tempo, o tempo que melhor vivia.
Sem querer descobriu a memória, que podia pescar qualquer tempo e plantar na lembrança tudo o que ela
queria.
Na caixinha iam parar a folha da árvore que caia, a gota da chuva que chovia,o medo que ela escondia, os
bilhetes que ela escrevia, os desenhos que ela fazia, um tempo que ela sabia que não perdia, a imensidão
dos sentimentos que ela vivia e a história da vida que ela tecia.
Sofia guardou o tempo, que passou também para ela. Agora, depois dos filhos, netos e bisnetos, muitas
coisas ela já sabia e outras aprendia.
Na caixinha de guardar o tempo, Sofia juntou poesia e fotografia com as flores que sempre colhia, com os
sonhos que ela nunca adormecia.
E tudo o que sentia era a imensa alegria de ter guardado com carinho o melhor de cada dia!


Imagine que você tenha uma caixinha de guardar o tempo. Durante essa semana, você vai colocar
nessa caixinha, coisas importantes que marcaram esse período, semelhante ao que
a personagem do texto fazia. Desenhe uma caixinha no verso dessa folha e escreva ou desenhe
tudo que você vai guardar.
— Cada um de vocês vai guardar uma semana na caixinha. Coisas que aconteceram e que
vocês acharam importantes. Mas quando acontecem coisas grandes, com grupos maiores de
pessoas? Como eles fazem pra guardar as lembranças desses acontecimentos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Objeto de conhecimento: Propriedades da igualdade e noção de equivalência
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA10)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 06/07/2020 Entregar dia 13/07/2020

>maior, <menor, = igual
Triplo: 3 vezes a mesma quantidade
Quádruplo: 4 vezes a mesma quantidade
Quíntuplo:5vezes a mesma quantidade
Sêxtuplo: 6 vezes a mesma quantidade

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Objeto de conhecimento: multiplicação e divisão de números naturais
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: ( EF05MA08)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 08/07/2020 Entregar dia 13/07/2020

1- Sabemos que podemos usar diferentes estratégias para calcular. Resolva individualmente os
cálculos abaixo utilizando o cálculo mental. Depois, registre o modo como você pensou para
resolver as operações dos itens f, g, h, j, k, l, m e n.
a) 3 x 90 =

b) 270 : 9 =

c) 900 : 3 =

e) 50 000 x 1=

f) 12 x 9 =

g) 21 x 8 =

h) 24 x 9 =

i)

j) 380 + 120 =

k) 27 – 15 =

l)4 250 + 1 340 =

m) 3 x 124 =

n) 100 : 4 =

o) 1 200 : 10 =

d) 3 x 4 x 2 x 5 x 0 =

120 : 10 =

1-

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Objeto de conhecimento: Propriedades da igualdade e noções de equivalência
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA10)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 10/07/2020 Entregar dia 13/07/2020
Resolva as multiplicações utilizando o cálculo mental.
a) 23 x 10 = ______________________
b) 48 x 10 = ______________________
c) 321 x 10 = _____________________
d) 463 x 10 = _____________________
e) 1 025 x 10 =____________________



O que você observou nos resultados desses cálculos?

a) 345 x 100 =
b) 626 x 100 =
c) 1 026 x 100 =
d) 643 x 100 =
e) 1 025 x 100 =


f) 463 x 100 =
g) 1 023 x 100 =
h) 4 085 x 100 =
i) 623 x 100 =
j) 8 025 x 100 =

O que você observou, agora, nos resultados?

a) 63 x 1000 =
b) 48 x 1000 =
c) 636 x 1000 =
d) 28 x 1000 =
e) 280 x 1000 =_


f) 463 x 10 = _____________________
g) 1 023 x 10 = ___________________
h) 4 085 x 10 = ___________________
i) 623 x 10 = _____________________
j) 8 025 x 10 = ____________________

f) 4 020 x 1000 = _
g) 363 x 1000 = _
h) 4 028 x 1000 = _
i) 633 x 1000 = _
j) 8 025 x 1000 = _

O que você observou nos resultados desses cálculos?

Para resolver multiplicações por 10, 100 e 1000, é mais fácil utilizar o cálculo escrito ou
Cálculo mental? Por que?

_
_
_
_
_

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 5ºANO DIA LETIVO 06, 08 e 10/07/2020
DATA DE ENVIO: 06/07/2020

DATA DE ENTREGA: 13/07/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: ______________________________________________________________________________ _______
UNIDADE TEMÁTICA: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Compreensão em leitura e estratégia de leitura.
HABILIDADE: EF05LP10, EF15LP03 e EF35LP12.

COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 07/07/2020
DATA DE ENVIO: 06/07/2020

DATA DE ENTREGA: 13/07/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: O estudo da História e O Tempo na História.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A ação das pessoas e grupos sociais no tempo e no espaço: grandes
transformações da história da humanidade [...]
HABILIDADE: EF04HI01 e EF04HI02

A Pré-História
Podemos definir a pré-história como um período anterior ao aparecimento da escrita. Portanto,
esse período é anterior há 4000 a.C., pois foi por volta deste ano que os sumérios desenvolveram
a escrita cuneiforme.
Foi uma importante fase, pois o homem conseguiu vencer as barreiras impostas pela natureza e
prosseguir com o desenvolvimento da humanidade na Terra. O ser humano foi desenvolvendo, aos poucos,
soluções práticas para os problemas da vida. Com isso, inventando objetos e soluções a partir das
necessidades. Ao mesmo tempo foi desenvolvendo uma cultura muito importante.
Esse período pode ser dividido em três fases: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico.
A partir do texto e de seus conhecimentos responda o que se pede:
1- Qual o significado do termo Pré-História?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2- Quais os marcos utilizados para o início e o fim do período pré-histórico?
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3- Procure no dicionário o significado de Cuneiforme.
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4- Como se divide tradicionalmente a pré-história?
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Artes - 5° ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________________
Turma:____________________________
DATA DE ENVIO: 06/07/2020

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENTREGA: 13/07/2020
Atividade referente ao dia 07/06/2020

Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: Contextos e Práticas
Habilidades: (EF15AR08)
O que é Dança?
Dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo
seguindo movimentos ritmados, em geral ao som de
música. O povo primitivo iniciou a arte de dançar e a
praticava em diferentes ocasiões: no período de
colheitas, nos rituais aos deuses, na época das caçadas,
nos casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, ou
ainda em homenagem á mãe natureza.
A arte da dança é considerada a mais completa das
artes, pois envolve elementos artísticos como a música, o
teatro, a pintura e a escultura, sendo capaz se exprimir
tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções.
O significado da dança vai além da expressão artística,
podendo ser vista como um meio para adquirir
conhecimentos, como opção de prazer, desenvolvimento
da criatividade e importante forma de comunicação.
A dança teve forte influência nas sociedades ao longo dos tempos. Como via ao mundo
de socialização e disseminação de cultura, proporcionou ao mundo o conhecimento sobre
a diversidade cultural dos diferentes povos em todo mundo especialmente através das
danças folclóricas, nas escolas, a dança faz parte da Educação Física.
Atividades
1-O que é dança?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2-Quem iniciou a arte da dança?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3-Por que a dança é considerada a arte mais completa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Geografia - 5° ano Ensino
Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 06/07/2020

DATA DE ENTREGA: 13/07/2020
Atividade referente ao dia 09/07/2020
Unidade Temática: Formas de Localização e Representação do Espaço
Objeto de Conhecimento: Pontos Cardeais
Habilidades: (EF05GE09)
Localização através da posição do Sol
Existem diferentes maneiras de se orientar, como: mapas impressos ou digitais,
perguntando a outras pessoas ao longo do caminho. Elas têm em comum o fato de depender de
uma referência.
Uma outra forma de se orientar no espaço é por meio da observação do Sol no céu.
Por meio da posição do Sol, determinamos os pontos cardeais e eles podem orientar nossa
localização. São eles: Norte, Sul, Leste e Oeste.
A direção em que podemos ver o Sol ao amanhecer é o Leste, onde ele se posiciona ao se
pôr é o Oeste. Com base na localização dos lados Leste e Oeste é possível localizar o Norte e o
Sul. A direção à frente é o Norte e atrás é o Sul.
Fonte: Texto adaptado a partir dos livros didáticos: Novo Pitanguá: Ciências, 4o ano: ensino fundamental, anos iniciais
1a ed.:Moderna, 2017; Ligamundo: Ciências, 4o ano: ensino fundamental, anos iniciais 1a ed.: Saraiva, 2017 .

Com base no texto: Localização através da posição do Sol, responda as questões abai xo:
A) Uma das diversas formas de orientação no espaço é por meio dos pontos cardeais. Escreva
quais são os quatro pontos cardeais?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B) Os pontos cardeais são usados para orientar nossa localização no espaço terrestre, de
acordo com a posição do_________________________________________ .
C) Em qual direção podemos ver o Sol ao amanhecer?
( a ) Norte. ( c ) Leste. ( b ) Sul. ( d ) Oeste.
D) Desenhe a rosa dos ventos.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos

ANO: 5°

DATA DE ENVIO: 06/07/2020

DATA DE ENTREGA: 13/07/2020

NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 10/07/2020
Unidade Temática: Danças
Objeto de Conhecimento: Danças do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF10P5)
1 – A Dança é a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos,
criando uma harmonia própria. Não é somente através do som de uma música que se pode
dançar, pois os movimentos podem acontecer independentes do som que se ouve, e até mesmo
sem ele. A história da dança retrata que seu surgimento se deu ainda na Pré-História, quando
os homens batiam os pés no chão. Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons,
descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos, através das
palmas.
Recorte e cole no espaço abaixo figuras de pessoas dançando!

 Escolha uma música de sua preferência e dance com seus familiares!

