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Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental Artes – 11/05/2020
Reproduzir o desenho no quadriculado e colorir bem bonito:

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos

ANO: 5°

DATA DE ENVIO: 11/05/2020

DATA DE ENTREGA: 18/05/2020

NOME ALUNO (A):

Atividade referente ao dia 15/05/2020

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo.
Habilidade: (EF35EF02P5)
1 – O Jogo da Velha é um passatempo muito simples! O seu nome originou-se na Inglaterra quando
mulheres ao fim de tarde se reuniam para tomar o chá, bordar e brincar. Mas para dificultar um pouquinho
vamos fazer o “Desafio da Garrafa”. Para isso serão necessárias duas garrafas plásticas iguais com a
mesma quantidade de água dentro. Os jogadores deverão lançar a garrafa de forma que a mesma gire e
caia com a tampa para cima. Caso isso ocorra o jogador terá direito a fazer uma jogada no jogo da velha! E
assim sucessivamente até que a partida acabe. Não se esqueça de fazer o registro dos jogos logo abaixo e
escrever o nome dos jogadores!
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DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Turma:

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental

Geografia – 11/05/2020

Conteúdo: Paralelos e Meridianos
Observe

1- Complete as lacunas:
a) Os _____________________________ são círculos imaginários traçados paralelamente à
linha do Equador.
b) O Equador é o círculo máximo (ou maior), ele divide a Terra em dois hemisférios
_____________________ e _________________________________.
c) Os ____________________________ são linhas imaginárias verticais que passam pelos dois
pólos.
d) O meridiano inicial, ou meridiano de Greenwich passa nas proximidades da cidade de Londres
na _____________________________________________
e) O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios: _________________________ e
_________________________________
2- . Assinale V para verdadeiro ou F para falso:
( ) Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à Linha do Equador.
( ) A Linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul.
( ) Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um pólo ao outro.
( ) A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre à linha do Equador.
( ) A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre ao Meridiano de
Greenwich.
( ) Por meio das coordenadas geográficas, não é possível a localização exata de qualquer ponto na
superfície terrestre

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA PARA O 5º ANO
ATENÇÃO: TODAS AS OPERAÇÕES DEVEM SER DEIXADAS NO VERSO DAS FOLHAS.
1- Observe como está distribuída a população da cidade onde Daniela mora:
Faixa etária

Mulheres

Homens

Menos de 18 anos

6.739

9.876

De 18 a 60 anos

8.456

9.205

Mais de 60 anos

7.608

5.643

I) Qual é a quantidade de homens dessa cidade?
( ) 18.321

( ) 24.724

( ) 16.651

( ) 22.876

II) Qual é a quantidade de mulheres dessa cidade?
( ) 16.897

( ) 23.877

( ) 22.803

( ) 22.876

III) Nessa cidade, quantas pessoas têm mais de 60 anos?
( ) 16.897

( ) 13.251

( ) 12.321

( ) 11.432

IV) Qual a diferença da quantidade homens e mulheres nessa cidade?
( ) 1.897

( ) 1.251

( ) 1.921

( ) 1.923

2- Na gincana de reciclagem realizada pela prefeitura da cidade, a população recolhia e
separava o material e, em seguida, poderia trocar a quantidade coletada por brindes.
Veja na tabela as quantidades de material coletado e os brindes para cada uma:

I-A equipe A de Carlos e Gilda levaram todo o material reciclável que coletaram no bairro e
receberam como brinde 3 adesivos, 2 xícaras, 7 cestos de lixo e 1 conjunto de pratos.
Quantos quilogramas de material reciclável Carlos e Gilda entregaram na campanha?

( ) 3.271quilogramas

( ) 1.242 quilogramas

( ) 1.723 quilogramas

II- A equipe B de Júlia e André receberam como brindes 5 adesivos, 8 xícaras, 3 cestos e 2
conjuntos de pratos. Quantos quilogramas de material reciclável essa equipe entregou?
( ) 2.409 quilogramas

( ) 2.385 quilogramas

( ) 1.560quilogramas

III - Quantos quilogramas de materiais reciclados as equipes coletaram no total?
( ) 2.887 quilogramas

( ) 3.109 quilogramas

( ) 4.108 quilogramas

3- Carla encontrou na gaveta de sua mesa as seguintes cédulas.



Assinale a alternativa que indica o valor encontrado por Carla.

( ) ) R$ 145,00

( ) R$ 150,00 ( ) R$ 155,00

( ) R$ 187,00

 Com o dinheiro que tem, Carla comprou esse vestido. Quanto receberá de
troco?
( ) ) R$ 155,00

( ) R$ 157,00 ( ) R$ 159,00

( ) R$ 160,00

4- Observe os dados abaixo .

Na última Feira do Livro da cidade onde Flávio mora, foram vendidos 28.080 livros. Desse
total:






7.361 eram livros de ficção;
5.481 eram livros de não ficção;
4.356 eram livros de autoajuda, espirituais ou guias para a vida;
8.236 eram livros de literatura infanto-juvenil
e o restante eram livros didáticos.

I- Baseando-se nesses dados, resolva as questões propostas:
a) Qual foi o total de livros vendidos que não eram didáticos?______________________
b) Quantos livros didáticos foram vendidos?
c) Qual foi o tipo de livro mais vendido?
d) Quantos livros desse tipo foram vendidos a mais que os livros de ficção?
e) Qual foi a diferença da venda entre os livros de ficção e os de não ficção?
II- Qual seria o total de livros vendidos se os visitantes tivessem comprado:
* menos 1 livro?

* mais 20 livros?

* menos 100 livros?

* mais 2.000 livros?

III- Na feira havia 95 barracas de expositores de livro para pessoas com necessidades
especiais que não são impressos.
a) Quantas barracas com esse tipo especial de livro faltaram para completar uma centena de
barracas?
IV– Leia com atenção a fala da primeira criança da fila e resolva a questão seguinte.

a) Sabendo que 1 quilo equivale a 1.000 gramas, quantos gramas de livro esta criança deve receber?
____________________________________________________

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS – CIÊNCIAS - 5° ANO - 2020
Nome:________________________________________
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de envio: 11/05/2020
Data de devolução: 18/05/2020

1-Leia o texto:
“O nosso planeta deveria se chamar planeta água, ao invés de Terra. Cerca de ¾ ou 75% da
superfície da Terra é recoberta por água. Mas, apesar desta abundância de água em nosso planeta,
menos de 1% é de água potável. Por isso, a água tende a se tornar um bem de consumo muito caro
para as próximas gerações. Devemos nos conscientizar sobre a importância de preservarmos a água
potável no planeta principalmente os mananciais, não deixando que sofra contaminações,
principalmente no que se refere aos lençóis freáticos." (Marcelo Teixeira Farias, Aulas digitais
EDUCOPÉDIA.)
. Baseado no texto, devemos cuidar da água para não ser :
(A) conservada.

(B) consumida.

(C) preservada.

(D) contaminada

2- Ler com atenção:
Cerca de 97,5% da água do planeta Terra é salgada. O restante, 2,5%, é água doce. Des-te total
de água doce existente no planeta, 77,2% estão congeladas nas calotas polares, 22,4% nos
aquíferos, no subsolo, e somente 0,4% está disponível em rios, lagos e na atmosfera.
Fonte: http://profwarles.blogspot.com38.

Com base nestas informações é correto afirmar que:
(A) a maior parte da água do planeta Terra é salgada. Então nunca faltará água para os
vivos.

seres

(B) temos pouca água própria para o consumo humano. Portanto devemos preservar a água que
temos disponível.
(C) um terço do planeta é formado por água. Assim, não teremos problema com a falta de água para
o abastecimento da população.
(D) temos muita água no planeta Terra e a qualidade da água não será alterada pelos esgotos, lixos,
resíduos de agrotóxicos e de indústrias..

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE HISTÓRIA PARA O 5º ANO
Aluno (a):
Turma:

Professora: Glayse Magaly

Data de envio: 11/05/2020

Data da entrega: 18/05/2020

Conteúdo: Povos nômades e Povos Sedentários
Leia atentamente.


O nomadismo era o estilo de vida dos primeiros homens sobre a Terra. Esta forma de vida
foi abandonada por volta de 10 mil anos atrás quando o ser humano aprendeu a plantar.
Com a agricultura, os povos não precisavam mais de ir em busca de outros lugares quando
os recursos de uma área acabavam.
 Esses homens eram conhecidos como nômades, pois não tinham moradia fixa. Moravam
em locais onde podiam caçar, pescar e colher frutas e raízes, ou seja, dependiam da
natureza para sobreviver. Quando esses alimentos acabavam eles mudavam para outro
local que tivesse condições de alimentá-los.
Responda
A) O que significa nomadismo? E o que é um ser nômade?

B) Como sobrevivia o homem nômade?

C) Por qual motivo o povo nômade mudava de um local?

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE PORTUGUÊS PARA O 5º ANO
Aluno (a):
Turma:

Professora: Glayse Magaly

Data de envio: 11/05/2020

Data da entrega: 18/05/2020

1- Os fatos ocorrem:
a- ( ) num posto de gasolina.
b- ( ) numa estrada do interior.
c- ( ) num posto de alfândega na fronteira.
d- ( ) na fronteira do Brasil com o Paraguai.
2- No trecho "O pessoal da alfândega - tudo malandro velho - começou a desconfiar da
velhinha", o autor quis dizer que:
a- ( ) os fiscais da alfândega eram antigos.
b- ( ) os fiscais da alfândega também eram contrabandistas.
c- ( ) os fiscais da alfândega não eram confiáveis.
d- ( ) os fiscais da alfândega eram espertos e experientes.
3- Os fiscais da alfândega começaram a desconfiar da velhinha, porque:
a- ( ) ela começou a passar diariamente pela fronteira, transportando um saco
na lambreta.
b- ( ) ela foi denunciada.
c- ( ) os fiscais da alfândega desconfiavam de todos que passavam por ali.
d- ( ) a velhinha tinha cara de contrabandista.
4- No final do texto, as personagens fazem um acordo. Qual o acordo proposto pelo
fiscal?
a- ( ) que a velhinha se entregasse e tivesse a pena diminuída.
b- ( ) que a velhinha dividisse o lucro do contrabando com ele.
c- ( ) que a velhinha pagasse suborno aos fiscais da alfândega.
d- ( ) que a velhinha contasse o que contrabandeava, em troca de sua
liberdade.
5- Qual o truque utilizado pela velhinha para enganar os fiscais da alfândega?
a- ( ) ela passava com o saco de areia para desviar a atenção dos fiscais e, com
isso, eles não percebiam o que ela contrabandeava.
b- ( )ela se fazia de inocente e os fiscais imaginavam que o saco de areia era
uma mania que ela tinha.
c- ( ) o saco de areia era um artifício para ganhar tempo e fugir com a lambreta
d- ( ) o saco de areia escondia a lambreta.
6- Esse texto é uma:
a) ( ) narrativa

b) (

) poesia

7- É um texto que transmite:
a) ( ) momentos de tensão
b) ( ) comentários policiais

c) (

c) (
d) (

) informação

d) (

) uma situação de humor
) uma situação triste.

) crônica

8- Que adjetivos (qualidades) você daria a velhinha:
a) (

) ingênua

b) (

) esperta

e) (

) otimista

f) (

) pessimista

9-

Que adjetivos (qualidades) você daria ao policial:

a) (

) teimoso

e) (

) compreensivo

b) (

) desconfiado
f) (

) honesto

c) (

) caduca

d) (

) cansada

) boba

h) (

) inteligente

g) (

c) (

) educado

g) (

d) (

) observador h) (

) ingênuo
) tolo

10- O final do texto é surpreendente? Por quê?
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11- Se você fosse o fiscal, teria percebido qual o contrabando? De que forma?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12- A escrita correta da palavra “espaia” é:
a) ( ) espalia

b) ( ) espalha

c) ( ) espalhia

13- Na expressão: “Com um bruto saco atrás da lambreta”, a palavra grifada significa:
a) ( ) estúpido

b) ( ) grande

c) ( ) mal educado

14- Alfândega é o departamento onde:
a) (

) Cobram-se impostos e taxas de produtos.

b) (

) Compram-se produtos.

c) (

) Vendem-se mercadorias proibidas.

10. No Brasil, muitas pessoas se vangloriam de burlar as leis. O que você acha dessa atitude?
VAMOS REFLETIR PARA RESPONDER.
1)
Situação inicial
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)
Complicação
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) Clímax
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) Desfecho:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

