NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP02)

DATA DE ENTREGA 14/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial em
sala de aula por meio da oralidade

• Releia este trecho do conto “Aquela água toda”.

Foi entrando, até que o mar, à altura dos joelhos, começou a frear o seu avanço. A água fria
arrepiava. Mas era um arrepio prazeroso, o sol se derramava sobre suas costas. Deitou de peito na
prancha e remou com as mãos, remou, remou, e aí a primeira onda o atingiu, forte. Sentiu os
cabelos duros, o gosto de sal, os olhos ardendo. O desconforto de uma alegria superior, sem
remissão, a alegria que ele podia segurar, como um líquido, na concha das mãos.

Agora, compare-o com este

Foi entrando, até que o mar, à altura dos joelhos, começou a frear o seu avanço. A água
arrepiava. Mas era um arrepio, o sol se derramava sobre suas costas. Deitou de peito na
prancha e remou com as mãos, remou, remou, e aí a primeira onda o atingiu, forte. Sentiu os
cabelos, o gosto, os olhos ardendo. O desconforto de uma alegria, sem remissão, a alegria que
ele podia segurar, como um líquido, na concha.
• Que palavras e expressões do primeiro trecho não aparecem no segundo?
a)
b)
c)
d)

Fria, prazeroso, duros, de sal, superior e das mãos.
Fria, sem prazer, mole, de açúcar, inferior e dos pés
Fria, amizade, amigo, inimigo,
Nenhuma das alternativas estão corretas.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP02)

DATA DE ENTREGA 14/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial em
sala de aula por meio da oralidade

. Conto literário é:

a) Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos.
Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e
um enredo.
b) Conto não é uma narrativa, tem personagens de verdade e não tem narrador.
c)
Conto é uma história com personagens que vivem fora da ficção e todo narrador faz parte
dela.
d) Nenhuma alternativa está correta.

• Leia o texto abaixo:

https://asemananews.com.br/2018/08/13/lugar-de-crianca/

Era, de novo, o verão. O menino estava na alegria. Modesta, se comparada à que o esperava lá
adiante. A mãe o chamou, e o irmão, e anunciou de uma vez, como se natural: iriam à praia de
novo igualzinho ao ano anterior, a mesma cidade, mas um apartamento maior, que o pai já
alugara. Era uma notícia inesperada.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP09)

DATA DE ENTREGA 14/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial em
sala de aula por meio da oralidade

(Continuação)
E ao ouvi-la ele se viu, no ato, num instante azul-azul, os pés na areia fervente, o rumor da
arrebentação ao longe, aquela água toda nos olhos, o menino no mar, outra vez, reencontrandose, como quem pega uma concha na memória. É verdade, mesmo? queria saber. A mãe
confirmou. O irmão a abraçou e riram alto, misturando os vivas. Ele flutuava no silêncio, de tão
feliz. Nem lembrava mais que podia sonhar com o sal nos lábios, o cheiro da natureza grande,
molhada, a quentura do sol nos ombros, o menino ao vento, a realidade a favor, e ele na sua
proa…

Sobre o que trata o conto?

a)
b)
c)
d)

Da viagem de uma família para as praias do Espírito Santo
Mudança da família para outro Estado
O conto trata da viagem de um menino e sua família para a praia
Não se trata de um conto e sim uma de uma história real.
• Nesse trecho, a frase: “Ele flutuava no silêncio, de tão feliz.” significa que o
menino:

a) Ficou em silêncio porque não sabia o que dizer para a mãe, já que ele não estava feliz.
b) Ficou tão feliz com a notícia que foi transportado para longe por meio das lembranças,
sonhando com a viagem, distraído no pensamento.
c) Ficou em silêncio porque não gostou do que ouviu da mãe.
d) Ele pairou no ar.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP04,
EF05LP07)

DATA DE ENTREGA 14/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial
em sala de aula por meio da oralidade

O que são adjetivos e qual sua função no texto.
( ) Toda palavra que caracteriza o substantivo, indicado para atribuir qualidade, defeito,
estado, ou condição.
( ) Toda palavra que retira a qualidade e descaracteriza o substantivo.
( ) Palavra neutra que não acrescenta nada ao substantivo
( ) Nenhuma alternativa está correta.
• Locuções adjetivas são:
a)
Expressões que em duas ou mais palavras desempenham juntas a função de
um adjetivo
b)
Adjetivos que substituem outros.
c)
Expressões que mesmo em duas ou mais palavras não acrescenta nenhuma
função
d)
Nenhuma alternativa está correta.
• “Na substituição da locução adjetiva pelo adjetivo, a frase „Bolsa de cor
prateada” é:
a)
Bolsa espelhada
b)
Bolsa brilhosa
c)
Bolsa prateada
d)
Nenhuma alternativa está correta
• No conto “A disciplina do amor” que conta a estória de um cão e um soldado de
guerra, o texto apresenta diversas formas de expressões, o nome dado a estas
expressões são:

a) Interjeições, que é toda palavra que expressa sentimentos e emoções de
formas variadas.

b) Essas expressões não tem nome próprio, são apenas emoções.
c) Interjeições não significam expressões.
d) Nenhuma alternativa está correta.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA02)

DATA DE ENTREGA:14/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema: Sistema monetario
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal

O dinheiro brasileiro
• Problematizando com arredondamentos de preços. Valentina precisa comprar alguns presentes
para seus amigos (as), para isso foi numa loja e separou alguns produtos:

R$2.118,80

R$ 598,60

R$1.239,80

• Para qual valor serão arredondados os produtos apresentados?

A) Celular
B) Bola
C) Tênis

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA02)

DATA DE ENTREGA:14/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema: Sistema monetario
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal

• Yasmim foi a uma loja e comprou: 3 calças, 1 blusa de manga cumprida, 2 tênis para ela e a irmã,
e um casaco.
Antes de pagar, ela fez uma estimativa do total da compra. Ao dirigir se ao caixa, ela deu
duas notas de
R$100,00 reais e 1 de R$ 50,00. A moça do caixa disse: Ainda estão faltando R$120,00. A estimativa de
Yasmim foi boa?

R:_______________________________________________________________________________
• Qual foi o valor total da compra?

• Maria Júlia foi ao supermercado aproveitar uma promoção de chocolates para presentear na
páscoa. Então ela comprou: 6 tabletes de chocolates brancos R$ 2,50 cada um, 8 tabletes de
chocolate meio amargo R$ 3,00 cada e compra de um sorvete que custa R$ 13,00, ela terá um
desconto de R$ 6,50.
• Qual foi o valor total da compra? Ela economizou quanto?

_________________________________________________________________________

•

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA05)

DATA DE ENTREGA:14/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema: Sistema monetario
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal

O cupom fiscal é um documento emitido por lojas e comércios em geral para apresentar
informações sobre uma compra realizada por um cliente.
Preste atenção no cupom fiscal que seu professor vai mostrar para você e seus amigos de turma.
Depois, invente o nome de uma empresa de brinquedos e complete o modelo do cupom fiscal abaixo
para um cliente que comprou: Uma boneca, uns patins e um carrinho de rolimã de sua empresa custando
R$ 125,00 cada um.

• Uma embalagem com 6 presilhas de cabelo custa 9 reais. Sandra vai comprar 4 embalagens e
distribuir as presilhas igualmente entre suas 3 filhas.
Qual será o valor de sua compra?

R:________________________________________________________________________

• Uma embalagem com 10 presilhas de cabelo custa 6 reais. Maísa vai comprar 4 embalagens e
distribuir as presilhas igualmente entre suas 2 amigas.
Qual será o valor de sua compra?

R:________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
CIÊNCIASHABILIDADE(EF05CI12,

EF05CI10)

1-

DATA DE ENTREGA:14/09/20
QUARTA-FEIRA
Tema: Matéria e energia

Objeto de conhecimento: Teor de água no corpo humano

Com relação à composição do nosso corpo, assinale a alternativa correta.

https://slideplayer.com.br/slide/2884837/#:~:text=10%20TEOR%20DE%20%C3%81GUA%20NO%20CORPO%20HUMANO%20C%C3%A9rebro%2075%
%20Pulm%C3%B5es

a) A água compõe mais da metade do nosso organismo, há água no sangue, em todos os órgãos,
inclusive nos ossos.
b) Todo líquido do nosso corpo sai pela urina
c) Nosso corpo não necessita de água
d) Não podemos repor o que perdemos de líquido por meio de alimentos.

2 - As três características da água são, exceto:
a) a água é incolor.
b) a água é insípida, Incolor e inodora
c) a água é inconsumível
d) a água é inodora.
3-Onde há água nos elementos representados na imagem?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
HISTÓRIAHABILIDADE(EF05HI05

EF05HI02)

DATA DE ENTREGA:14/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema::Povos e culturas

Objeto de conhecimento: As formas de organização social e política: a noção
de estado
ELEIÇÕES DE CABRESTO

https://conhecimentocientifico.r7.com/voto-decabresto/#:~:text=O%20voto%20de%20cabresto%20foi%20uma%20forma%20eleitoral%20arbitr%C3%A1ria%20imposta

De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, no início da República, cerca de 85% das
pessoas eram analfabetas e 90% viviam no campo. O poder político e econômico continuou
concentrado nas mãos de grandes proprietários de terras, chamados na época de coronéis. Em
1891, no governo do marechal Deodoro da Fonseca, foi publicada oficialmente uma lei e ordem
para ser cumprida. Ela estabelecia que todo cidadão maior de 21 anos tivéssemos direito a votar.
Mas analfabetos, mulheres, mendigos e militares estavam excluídos do direito ao voto. De acordo
com José Murilo de Carvalho, na prática, apenas cerca de 2% da população podia de fato exercer
esse direito. Os coronéis procuravam obrigar os votantes a eleger os candidatos indicados por eles,
manipulando, assim, as eleições. Valia tudo para garantir o resultado de uma eleição: roubo de
urnas, falsificação de atas eleitorais, troca de favores (como uma vaga no hospital ou um emprego)
e até mesmo uso de violência para intimidar eleitores.

1- De acordo com o texto apresentado acima, nos dias atuais, ainda existem políticos que
utilizam estes métodos para ganhar as eleições em nosso País?
a)
A ideia de compra de votos (trocá-los por serviços, dinheiro ou objetos, por exemplo)
ou mesmo da coerção violenta, contudo, ainda existe no Brasil, principalmente no Nordeste
no Estado do São Luiz do Maranhão.
b)
Não. A lei do nosso País mudou, e todos os políticos passam por um processo de
aprendizagem para que esta prática não seja usada com os eleitores.

c)
Não existe voto de cabresto em nosso País, aqui as leis funcionam e há uma
fiscalização severa.
d)

Pode até existir, mas ninguém sabe ou vê, por isso não podemos afirmar.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
GEOGRAFIA-

DATA DE ENTREGA:14/09/2020
TERÇA-FEIRA

HABILIDADE(EF05GE01

Tema::população brasileira e fatores do crescimento
EF05GE03)
Objeto de conhecimento: Territórios redes e urbanização
1- Em muitas cidades brasileiras, é comum vermos pessoas catando latinha de alumínio papelão,
entre outros materiais. De que forma essas pessoa estão contribuindo para a conservsação do
meio ambiente? Justifique sua resposta.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2)

Assinale ( F) para as alternativas falsa e (V) pra as alternativas verdadeiras.
(

) A industrialização provocou pouco aumento no consumo de energia elétrica

( ) O petróleo , o carvão mineral, e o gás natural são muito utilizados como fonte de energia para
várias finalidades.
(
) Fontes de energias não renováveis: Energia da biomassa, o vento, energia eólica, á gua do
mar e o sol.
3)

Explique o que significado da palavra ‘Reforma Agrária”

https://jornalggn.com.br/agronegocio/o-brasil-ainda-precisa-da-reforma-agraria-por-gustavo-noronha/#:~:text=do%20Brasil%20Debate

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4)
a)
b)
c)
d)
5)
a)
b)
c)
d)

Latifúndio significa:
Pequena extensão de terra.
Grande propriedade rural.
Associção de pessoas.
Agricultura.
Cooperativa são:
Associação de pessoas com diferentes objetivos.
Pequeno grupo de pessoas que não querem trabalhar.
Associação de pessoas com os mesmo objetivos e desafios.
Grupos de pessoas que querem ganhar dinheiro sem trabalha

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
ARTESHABILIDADE(EF15AR02)

DATA DE ENTREGA:14/09/2020
SEXTA-FEIRA
Tema: Artes visuais
Objeto de conhecimento: Elementos de linguagem

1) Quais brincadeiras você encontrou na obra de Ivan Cruz?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) Quais delas você já brincou?
_________________________________________________________________________
3) Faça uma pesquisa com as pessoas que moram com você e descubra quais
brincadeiras elas mais gostam ou gostavam de brincar.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:08/09/2020
RELIGIÃO-

DATA DE ENTREGA:14/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema:Manifstação religiosa e culturais
Objeto de conhecimento: Ritos religiosos

HABILIDADE(EF04ER03)

SENTIMENTOS DA VIDA
1) Complete as frases com as palavras que melhor corresponde às frases.
1. Quando eu vejo injustiça, eu fico com _________________________.
2. quando eu faço uma boa ação, eu tenho ________________________.
3. Cuidar do meio ambiente e dos animais são gestos de _______________________.
4. Passar o dia com meus amigos e com minha família me enche de _______________________.
5. Alguém que não tem amigos sente ___________________________.
6. O ____________________ é algo muito ruim para as pessoas.
7. É bom estar em ________________________ com todas as pessoas.
8. Na escola devemos fazer ________________________.
9. Eu quero um ano de muita _________________________ para todos.

a) Felicidade, amor, bondade e solidão.
b) Calor, esperança, amizade e amor.
c) Tristeza, felicidade, bondade, amor, solidão, ódio, paz, amizade e esperança.
2. Leia o trecho abaixo e faça o que se pede.
Sabemos que viver em sociedade às vezes não é nada fácil, porém precisamos respeitar as pessoas
que vivem junto conosco.
Vivemos em diversos grupos na sociedade, dentre eles em nossa família, escola, igreja e dentre
outros.
• Faça um desenho representando três grupos que você faz parte, lembre-se de colocar o nome deles.
Nome:

Nome:

Nome:

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:08/09/2020

DATA DE ENTREGA:14/09/2020

Unidade Temática:Esportes
Objeto de Conhecimento:Esportes de rede/parede (tais como vôlei, tênis, badminton,
peteca, squash, entre outros).
Habilidade:(EF35EF05P5)
1 – O jogo de forca é um jogo em que o jogador tem que acertar qual é a palavra proposta,
tendo como dica o número de letras e o tema ligado à palavra. A cada letra errada, é
desenhada uma parte do corpo do enforcado.
 Vamos jogar? Uma dica para você é que as palvaras estão ligadas aos esportes de
rede/parede!

