NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP03)

DATA DE ENTREGA 21/09/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

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

SOMOS TODOS IGUAIS

Quando eu conheço pessoas em diferentes partes do mundo, eu sempre lembro que basicamente somos
todos parecidos: todos somos seres humanos. Podemos vestir roupas diferentes, a nossa pele pode ter
uma cor diferente, ou podemos falar línguas diferentes. Mas tudo isso está na superfície. Mas basicamente
nós somos seres humanos.
Por natureza, os seres humanos buscam a felicidade e não querem sofrimento. Com esse sentimento,
todos tentam alcançar felicidade e evitar qualquer sofrimento, e todos têm o direito fundamental de fazer
isso. Nesse aspecto, nós somos todos iguais, quer sejamos ricos ou pobres, com muita ou pouca
educação, ocidental ou oriental, crente ou descrente, e dentro dos crentes, quer sejamos budistas,
cristãos, judeus, muçulmanos, etc. Basicamente, do ponto de vista do real valor humano, nós somos todos
iguais.
(Dalai Lama)

• Considerando apenas o que você vê na imagem, como imagina que são essas pessoas? Escolha 2
pessoas e defina cada uma dela com um adjetivo.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP05,
EF05LP03)

DATA DE ENTREGA 21/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

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

• Os seres humanos apresentam muitas diferenças entre si. Em sua opinião, essas diferenças podem ser
consideradas motivos de preconceito, desvalorização ou exploração entre as pessoas? Justifique sua
resposta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
• Qual o assunto principal do texto apresentado?

a)
b)
c)
d)

Por natureza, os seres humanos buscam a felicidade e não querem sofrimento.
Expressa a desigualdade em todo mundo
Fala de paz, amor, preconceito e violência.
Nenhuma alternativa está correta.

• Leia o texto e responda as questões a seguir:
DO QUILOMBO AO QUILOMBOLA
Os quilombos — comunidades de fugitivos — existiram não somente no Brasil, mas, também, em outros
países da América Latina que receberam escravos africanos nos séculos 16 a 19 — só que, nestes
lugares, ganharam um monte de nome diferente. Na Colômbia, por exemplo, fora conhecidos como
palenques seus descendentes ainda hoje estão presentes em várias comunidades nesse país, como a de
São Basílio. Já na Venezuela, ganharam o nome de Cumbe. E tinham outros apelidos em países como
Cuba, Jamaica, Equador, Suriname, México... No Brasil, quilombos e mocambos existiram aos milhares,
de norte a sul.
Eles acompanharam, no século 16, a montagem de engenhos e casas-grandes no Nordeste açucareiro,
passando pelas fazendas de gado e lavouras de arroz e algodão, alcançando as áreas de mineração em
Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, até surgirem as fazendas cafeeiras de São Paulo e Rio de Janeiro, no
século 19.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP05,
EF05LP03)

DATA DE ENTREGA 21/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

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

Havia quilombos também nas cidades de Recife, Salvador, São Luís, Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde
os fugitivos se reuniam nos subúrbios.
Em pequenos ou grandes grupos, eles procuravam se esconder das tropas que tentavam escravizá-los
mais uma vez.
Depois de alcançar um lugar bem seguro, os escravos fugidos construíam casas, formavam famílias,
praticava seus cultos, caçavam e cultivavam seus alimentos.

• O que eram os quilombos?
a)
b)
c)
d)

Comunidades formadas por negros que fugiam da escravidão
B) Homens brancos que tinham comunidades formadas
O maior líder dos negros
Negros que não tinham moradia
• Qual o assunto do texto “Do quilombo ao quilombola”? A quem se refere o texto?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
• Retirem do 2° texto apenas as palavras que possuem acento agudo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
• Qual a finalidade da vírgula (,) nessa frase: Marque “X”:
“Depois de alcançar um lugar bem seguro, os escravos fugidos construíam casas, formavam famílias,
praticava seus cultos, caçavam e cultivavam seus alimentos”.
a)
É um sinal de pontuação que exerce três funções básicas: marcar as pausas e as inflexões da voz
na leitura; enfatizar e/ou separar expressões e orações; impedir qualquer ambiguidade.
b)
É um sinal de pontuação que não exerce nenhuma função na frase.
c)
É um sinal de pontuação que serve para questionar, perguntar.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP05,
EF05LP03)

DATA DE ENTREGA 21/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

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

• Que pronome de tratamento você usa para se dirigir:

a) a um rei ou uma rainha? _____________________________________________

b) a pessoas íntimas e familiares? _______________________________________

c) a um governador? __________________________________________________

d) ao papa? _________________________________________________________

e) a um diretor de uma firma? ___________________________________________

f) a um príncipe? _____________________________________________________

g) ao Presidente da República? _________________________________________

h) a um padre? ______________________________________________________

i) a uma pessoa de respeito? ___________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA01,

EF04MA04)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema: Sistema monetario
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal

• Resolva as problematizações.
Dulce foi ao supermercado e comprou um pacote de 5 kg de arroz por R$ 14,98 e um pacote de
1 kg de feijão por 4,78. Na hora de pagar, ela deu uma nota de R$ 50,00. Quantos reais ela
receberá de troco?
a)
b)
c)
d)

30, 28
20,34
30,24
20,24

• Maíra comprou uma calça jeans que custava R$ 149,00. Na hora de pagar, o gerente da loja
deu a ela um desconto no valor de R$ 17,00. Quanta real Maíra pagou pela calça?
a)
b)
c)
d)

R$ 136,00
R$ 135,00
R$ 134,00
R$ 132,00
• O Centro Educacional Oceano Atlântico possui 10 salas de aulas, em cada sala há 24 cadeiras,
qual total de cadeiras há na escola?

a)
b)
c)
d)

R$ 240 Cadeiras
R$ 220 Cadeiras
R$ 120 Cadeiras
R$ 140 Cadeiras
• Renan e Lucas vão jogar par ou ímpar. Quem vencer começará a próxima partida de ping-pong.
Quantas escolhas possíveis há no jogo de par ou ímpar?

a)
b)
c)
d)

Duas par ou ímpar
Uma par
Nenhuma possibilidades de jogo
Neste jogo só existe o par

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA01,

EF04MA07)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema: Sistema monetario
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal

• Vamos resolver:

a) 452 + 548 = ______

b) 595 + 439 = _______

c) 4 12 + 212 = ________

d) 6.513 - 1.513 = _______

e) 1.730 - 830 = ________

f) 1.942 - 942 = ________

• Descubra os resultados, resolvendo os cálculos das multiplicações e divisões .

a) 58x3 = _______

b)980 x8= ________

d) 3 8 x 46 = ______

e) 4 8:2 = ________

g) 45:9= ____________ H) 846:2=_________

c) 25 x 34 = _________

f) 36 :6 = _________

i) 231x32= __________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA01,

EF04MA07)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema: Sistema monetario
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
CIÊNCIASHABILIDADE(EF05CI04, EF05CI07)

DATA DE ENTREGA:21/09/20
SEGUNDA-FEIRA
Tema: Matéria e energia

Objeto de conhecimento: Teor de água no corpo humano

1- A água de consumo deve ser submetida a processos de purificação, tais como:
a) Fervura é obtida com o uso do destilador. Não é conveniente para a água que será bebida.

Mas é útil na fabricação de remédios e em pesquisas laboratoriais.
b) Filtração: passagem através de velas e filtros constituídos de material poroso. As impurezas e
os micróbios não ficam retidos no filtro.
c) Destilação: elevação da temperatura até a ebulição
d) Filtração, fervura, e destilação.
2- Grande parte da superfície do nosso planeta é coberto pela água dos oceanos. Por isso, o
planeta terra também pode ser chamado de?

3- Escreva (F) para as alternativas falsas e (V) para as que considerarem verdadeiras.

( )A maior parte da água presente na terra está nos oceanos, formadas por água salgada.
(

) Apesar do nome água doce, ela tem realmente sabor doce.

(

) Apenas uma parte da água existente no planeta é doce.

(

) A água adequada para consumo do ser humano é a chamada água doce.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
HISTÓRIAHABILIDADE(EF05HI05

EF05HI02)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema::Povos e culturas

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

1Nas primeiras décadas da República, com as transformações urbanas e a chegada dos
imigrantes, a população das cidades brasileiras crescia cada vez mais. Aos poucos, a iluminação
elétrica substituiu a luz dos lampiões, e os bondes movidos à eletricidade e os primeiros carros
movidos a gasolina passaram a circular nas ruas. Também foram instaladas as primeiras linhas
telefônicas.

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0WzM/Primeiro_Telefone_Do_Brasil#:~:text=e%20Rio%20Grande%20do%20Sul.%20O%20si stema%20de%2
0Discagem%20Direta

• Quais foram às inovações tecnológicas que surgiram no cotidiano das grandes cidades?
a)
Iluminação elétrica, nas ruas, bondes movidos a energia, linhas telefônicas, máquina de
escrever.
b)
Geladeira, ventilador e máquina de lavar.
c)
Computador, ar condicionado e liquidificador.
d)
Máquina de lavar louça, aspirador de pó e ferro elétrico.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
GEOGRAFIA-

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
TRÇA-FEIRA

HABILIDADE(EF05GE01

Tema::população brasileira e fatores do crescimento
EF05GE03)
Objeto de conhecimento: Territórios redes e urbanização
1A paisagem abaixo retrata uma paisagem rural ou urbanizada por que:

a)
b)
c)
d)

Apresentam características existentes somente no campo
Urbanizada, porque há veículos e homens trabalhando.
Rural, de acordo com as características apresentadas e a extensão de terra.
Nenhuma alternativa está correta.
2Atualmente, pouco mais da metade da população mundial mora em cidades. E muitos
pesquisadores preveem que as cidades continuarâo a crescer.
Em relação as cidades e correto dizer:

A) cidades são locais onde se planta e colhe.
B) cidades é um lugar onde se pratica a agricultura e pecuária.
C) cidades é um lugar bastante movimentado de pessoas e automóveis, repleto de comécio e
indústrias.
D) cidades é um local camo e tranquilo, onde não se escuta barulho e pode respirar o ar puro e ouvir
o cano dos pássaros.
3As grandes cidades que concentram muitas e diversificadas atividades econômicas,
universidade, importantes centros médicos e financeiros, atraindo pessoas de diferentes locais
para serem atendidas por seus serviços são chamadas de:
a) Megalópole.
b) Metrópole
c) Sub- regional

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
ARTESHABILIDADE(EF15AR02)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
SEXTA-FEIRA
Tema: Artes visuais
Objeto de conhecimento: Elementos de linguagem

1) Quando você caminha pelas ruas e praças de sua cidade, você encontra várias formas de arte.
Como elas são? Quem as produziu? Você pode identificar de que materiais elas foram
produzidas? Faça um desenho representativo e escreva abaixo quais tipos de materiais foram
usados nessa construção.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2- Sabemos que existem vários tipos de arte e que ela está sempre presente em vários
momentos e lugares de nossa vida. Você sabe por que o homem faz arte e para a arte é
necessária ao mundo? Represente em forma de desenho uma atividade que você gosta muito de
realizar.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
RELIGIÃOHABILIDADE(EF04ER03)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema:Manifstação religiosa e culturais
Objeto de conhecimento: Ritos religiosos

Responda:

a) O que é necessário para que se viva em harmonia na sociedade?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________

b) Como é a convivência nos grupo que você desenhou a cima?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
1) Leia o trecho abaixo.

A gratidão é um sentimento muito bonito! Quando somos gratos as coisas boas que acontecem
em nossas vidas, ficamos de bem com a vida, e só coisas boas vão acontecendo.
Reclamar nunca é a solução, pois reclamar só faz as coisas continuarem da mesma maneira.
Portanto, seja grato!

• Escreva uma mensagem de agradecimento, e logo após faça um desenho representando todas
as coisas de que você é grato.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
EDUCAÇÃO FÍSICA

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
SEXTA-FEIRA

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 –Os esportes individuais são aqueles praticados por apenas uma pessoa, ou seja, um atleta
compete com o adversário individualmente.
Os esportes coletivos são jogos oficializados, praticados por duas ou mais pessoas em
oposição à equipe adversária. Eles podem ser realizados em seus diferentes ambientes como o
campo, gelo, quadra, areia, entre outros.
 Identifique quais são os esportes coletivos e os esportes individuais, colocando os na
tabela a baixo:
VOLEIBOL - TÊNIS DE MESA – FUTSAL – GOLFE - FUTEBOL DE CAMPO - BASQUETEBOL
HANDEBOL – PETECA – BADMINTON – HÓQUEI NO GELO

Esportes coletivos

Esportes individuais

