Componente Curricular de Geografia - 5° Ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 17/08/2020
DATA DE ENTREGA: 24/08/2020
Atividade referente ao dia 20/07/2020
Unidade Temática: Dinâmica Populacional
Objeto de Conhecimento: Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais
Habilidades: (EF05GE03)
A COMPOSIÇÃO ÉTNICA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

O Brasil é um país com grande diversidade étnica,
sua população é composta essencialmente por três
principais grupos étnicos: o indígena, o branco e o
negro. Os indígenas constituem a população nativa do
país, os portugueses foram os povos colonizadores da
nação e os negros africanos foram trazidos para o
trabalho escravo. Esse contexto proporcionou a
miscigenação dos habitantes do Brasil, caracterizados
como mulato (branco + negro); caboclo ou mameluco
(branco + índio); cafuzo (índio + negro). Com o
prosseguimento da miscigenação, originaram-se os
inúmeros tipos que hoje compõem a nossa população.
Na diversidade étnica da população brasileira é
sempre importante ressaltar que nos estados brasileiros não há homogeneidade étnica, e sim, a
predominância de vários grupos. A distribuição dos principais grupos étnicos pelo território
nacional é uma consequência do povoamento das regiões do país. A região Sul teve os europeus
como principais povos ocupantes do território; na Amazônia, predominam os descendentes
indígenas; os afrodescendentes são maioria no Nordeste brasileiro. No entanto, existe grande
diversidade mesmo entre essas regiões, pois além de ter ocorrido a miscigenação nesses locais,
há um grande fluxo migratório entre essas partes do Brasil.
GLOSÁRIO
ETNIA: termo utilizado para se referir às diferenças físicas e culturais entre os seres humanos,
exemplo: ÍNDIOS
MISCIGENAÇÃO: é o processo gerado a partir da mistura entre diferentes etnias, exemplo:
MULATO, CABOCLO, CAFUSO
1-Observe a imagem acima e escreva como são as pessoas que aparecem:
R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2- O Brasil é um país com grande diversidade étnica, quais são os três principais grupos que a
população brasileira é composta?
R:____________________________________________________________________________
3- Qual povo é nativo do Brasil? ( ) Branco ( ) Português ( ) Índio ( ) Africano
4- Complete: A mistura de etnias do Brasil gerou o ______________, branco + negro; caboclo ou
mameluco _______________ cafuzo _____________________.
5-Pergunte para seus pais: qual a origem ética de nossa família?
R:____________________________________________________________________________

Componente Curricular de Artes - 5° Ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 17/08/2020
DATA DE ENTREGA: 24/08/2020
Atividade referente ao dia 18/07/2020
Unidade Temática: Artes Integradas
Objeto de Conhecimento: Patrimônio Cultural
Habilidades: (EF15AR25)
E Arte no Folclore
Folclore é o conjunto de história populares, lendas, brincadeiras, tradições e costumes que são
transmitidos de geração em geração em geração, e faz parte da cultura popular.
A Arte no folclore brasileiro pode se manifestar de diferentes formas. Veja algumas:

Pesquise outra forma de manifestação folclórica, escreva o nome e faça uma ilustração. Pode ser
desenhado e colorido ou imagem recortada e colada.

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

Turma:

Atividades para o dia 17/08/2020

Entregar dia 24/08/2020

EXPRESSÕES ARITMÉTICAS OU EXPRESSÕES NUMÉRICAS
Era uma vez um corajoso guerreiro que ia partir
para um combate. Conhecendo os perigos que o
esperavam nessa luta, quis saber se ia voltar vivo ou não.
Então foi consultar um sábio e recebeu dele a seguinte mensagem:

Irás voltarás não morrerás.

Ele leu a mensagem e partiu para a guerra muito
seguro, pois entendeu que o sábio lhe dissera:

Irás, voltarás, não morrerás.

Entretanto, ele morreu em combate. Seus soldados, conhecendo a mensagem que o comandante recebera,
foram consultar um estudioso que costumava ajudar a decifrar as mensagens do sábio.
“Como vocês podem ver”, disse ele, “o sábio não erra! A verdadeira mensagem é esta:

Irás, voltarás não, morrerás.
1- Qual a diferença entre a interpretação do estudioso e a do guerreiro para a mensagem do sábio?

2- Escreva duas vezes as frases abaixo, fazendo com que tenham dois sentidos diferentes:
a) Comprei cadernos velhos livros e revistas.
b) Gabriela disse Ana Beatriz é estudiosa.
____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
Em Português, usamos os sinais de pontuação: a vírgula, o ponto, o
ponto-e-vírgula, os dois pontos , o ponto de interrogação, de
exclamação e sua colocação pode mudar o sentido de uma frase.
Em Matemática, também usamos sinais de “pontuação”. Os parênteses ( ) são um deles, e
sua colocação também pode mudar o resultado de uma expressão.
Assim, a expressão 8 – 5 – 2 pode ser igual a 5 ou 1, dependendo da
colocação dos parênteses:
(8 – 5) – 2 = 1 e 8 – ( 5 – 2 ) = 5
1- Resolva as seguintes expressões:
a) 9 + 5 – 3 =
b) 15 – 6 + 9 – 2 =
c) 98 – 45 + 34 =
d) 34 – 6 +12 =

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

Turma:

Atividades para o dia 19/08/2020

Entregar dia 24/08/2020

Com letras escrevemos palavras:
coração, amigo.

Com algarismos representamos números:
231, 45, 83.

Com palavras escrevemos frases:

Com números e sinais de operações

Amigo do coração.

formamos expressões numéricas:
45 + 13 – 4

1- Maria Eduarda quer ir da cidade Céu Azul para Monte Verde. Qual será o caminho mais curto: por
Lagoinha ou por Espera Feliz?
Para resolver este problema podemos calcular de duas
maneiras: Complete os cálculos:
a) Por Espera Feliz: (65 + 85) + 30 = .............
b) Por Lagoinha: ( 85 + (30 + 65) = ................
Qual é a diferença entre as duas expressões?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nas expressões numéricas em que aparecem só
adições ou só multiplicações, podemos agrupar as
parcelas ou os fatores de qualquer modo, porque essas operações têm as
propriedades associativa e comutativa.

2- Resolva estas expressões:
a) 86 + 50 + 36

b) 24 + 56 + 300

c) 120 + 450 + 180

d) 2 x 37 x 5

e) 4 x 25 x 15

f) 38 x 5 x 20

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

Turma:

Atividades para o dia 21/08/2020

Entregar dia 24/08/2020

Nas expressões que têm apenas adições e subtrações, as operações devem ser feitas na ordem em
que aparecem.
1- Calcule estas expressões:
a) 28 – 17 + 21

b) 36 – 18 - 3

c) 27 + 41 – 50 – 18

Nas expressões em que aparecem as quatro operações, obedecemos a seguinte convenção:



Resolvemos primeiro as multiplicações e as divisões, na ordem em que aparecem;
Depois resolvemos as adições e as subtrações, na ordem em que aparecem.

2- Calcule seguindo essa convenção:
a) 3 x 100 + 5 x 10 + 8

b) 415 + 8 x 5 – 100 ÷ 2

c) 80 ÷ 8 x 2

d) 6 x 4 – 12 ÷ 2

3- Calcule as expressões abaixo no verso desta folha. Depois escreva a letra que corresponde ao resultado de cada
uma delas.

a) 56 x 10 + 7

A

D

567

b) 10 x 100 + 6 x 10 + 7

C

1607

675

c) 7 + 16 x 100
d) 5 + 7 x 10 + 6 x 100
e) 5 x 10 + 6 x 100 + 7

B

657

E

1067

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

Turma:

Atividades para o dia 21/08/2020

Entregar dia 24/08/2020

A partir de hoje, nas próximas atividades vamos conhecer histórias ligadas a diferentes religiões e culturas.
Cada uma delas apresenta uma mensagem e, apesar das diferenças, essas mensagens têm algo em comum:
procuram ensinar como conviver bem consigo e com os outros.
Você já deve ter lido ou ouvido algumas histórias, contadas por familiares, amigos ou outras pessoas.
Pensando nelas, reflita e responda as questões a seguir:
a) Qual foi a história que ouviu ou leu de que mais gostou? _______________________________________
b) Os acontecimentos e os personagens da história são reais ou não? _______________________________
c) A história traz alguma mensagem, algum ensinamento? ________________________________________
d) Você mudou algum comportamento seu depois de conhecer essa história? _________________________
HISTÓRIAS DE DIFERENTES CULTURAS
Pessoas de todas as idades gostam de ler e de ouvir histórias. Por meio delas, podemos conhecer a
respeito de diversos períodos, locais e pensar sobre o futuro. Além disso, elas podem alertar e fazer refletir sobre
a vida para que a ação diária seja diferente.
Conheça, a seguir, histórias de diferentes povos com ensinamentos importantes para a vida das pessoas.
HISTÓRIAS DOS POVOS DA ÀFRICA
O coração do baobá

Na Àfrica, entre a densa floresta cresce a árvore símbolo desse continente, o baobá.
Conta uma história que, em um dia muito quente, uma lebre se abrigou embaixo de sua sombra e sentiu-se
especialmente bem. Ao olhar para cima, grata pela sensação de frescor, houve uma ligação entre o animal e a
árvore, que se percebeu valorizada.
A fim de matar sua fome, a lebre, ao perceber a alegria do baobá, puxou conversa:
- Vejo que entendeu que descanso alegre em sua sombra, contudo teus frutos mais parecem com pacotinhos
de água morna.
O baobá assim desafiado deixou cair seu fruto, lá do alto dos seus quase 30 metros – ao que a lebre o
devorou rapidamente, devido à sua fome e ao sabor delicioso.
A lebre, muito esperta, elogiou o sabor de seu fruto, mas duvidou da beleza interior do baobá, dizendo
assim:
- Sua sombra é mansa, seu fruto é delicioso; entretanto, no seu interior, deve haver somente um coração de
pedra.
De dentro se derramaram jóias finas, tecidos maravilhosos, calçados delicadamente produzidos – ao que a
lebre respondeu enquanto juntava tesouros jamais vistos, para presentear sua esposa.

- Verdadeiramente é a mais maravilhosa árvore do mundo. Muito obrigado! E grato se foi com o que
conseguiu carregar.
Chegando à sua casa, alegrou sua companheira, que correu para mostrar à vizinhança seus belos presentes.
Uma de suas vizinhas – a hiena – era extremamente invejosa e buscou investigar de onde teriam vindo presentes tão
excelentes.
Depois da amizade com a lebre, o baobá se agradou de ver a hiena se aproximando. Recebeu as palavras
carinhosas da hiena sobre o frescor de sua sombra e o sabor de seu fruto. Depois de sondar sobre a beleza de seu
coração, a hiena teve acesso aos tesouros do interior do baobá e foi aí que a ganância do animal se mostrou.
Ao abrir-se, o baobá sentiu que a hiena escavava com muita força, buscando chegar até o final de seu
interior e ouviu-a dizer:
- Quero todas as tuas riquezas, até a que houver em suas raízes. Tudo será meu. Tudo!
Entendendo as intenções ruins do animal, o baobá, machucado, muito triste e com medo, fechou-se
rapidamente, guardando seus tesouros preciosos.
A hiena, sem perceber que os tesouros do baobá eram a proteção, o alimento e a amizade, voltou para a
floresta frustrada – e até hoje busca dentro dos animais mortos algo que lhe acalme a ganância.
O baobá generoso continua oferecendo sombra e alimento, contudo seu interior foi machucado e não pode
mais entregar o que vai em seu coração.
Assim também agem os humanos. Será que, um dia, as pessoas foram feridas no seu coração por uma
hiena?
Você percebe como as histórias podem influenciar as atitudes das pessoas? A história do baobá, por exemplo, ensina
a importância de cuidar daquilo que há no interior de cada ser vivo. Além de alertar sobre a ganância, ela indica a
necessidade de valorizar o que realmente importa, com a brisa que refresca, o fruto que sacia a fome e a amizade
que faz companhia.
1- Desenhe algumas folhas na árvore representada a
seguir. Em cada uma delas, registre um sentimento ou
situação que tenha lhe magoado para que o vento do
perdão leve as folhas embora

Agora, anote nas folhas do baobá os sentimentos que
estão em seu coração e que podem ser compartilhados
com outras pessoas. Desenhe também alguuns frutos e,
em cada um deles, anote um sentimento que você teve
ou uma dação que você praticou que tenha contribuído
para melhorar alguma situação difícil.

COMPONENTE CURRICULAR DE PORTUGUÊS E HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 17, 19 e 21/08/2020
DATA DE ENVIO: 17/08/2020
DATA DE ENTREGA: 24/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Procedimento de leitura
OBJETO DE CONHECIMENTO: Processos da variação linguística./ Dimensão social e estética do texto literário.
HABILIDADE: EF35LP04, EF35LP13 e EF35LP14.
COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 18/08/2020
DATA DE ENVIO: 17/08/2020
DATA DE ENTREGA: 24/08/2020
UNIDADE TEMÁTICA: Registros da história: linguagens e culturas.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade (Danças Tradicionais;
Folguedos [..]. )
HABILIDADE: EF05HI10

DANÇAS E RITMOS DO FOLCLORE BRASILEIRO
Embora conhecido como a terra do samba, o Brasil
possui muitos outros ritmos musicais. Alguns deles resistem ao
tempo e viram uma referência importante para algumas regiões,
que se tornam conhecidas por causa desses ritmos.
Nenhuma dança possui um ritmo tão contagiante quanto
o frevo. Nas ruas e nos salões de Pernambuco, principalmente, e
especialmente no Carnaval, passistas dão shows em coreografias
individuais, improvisadas e rápidas, com roupas coloridas e um
acessório especial: uma pequena sombrinha. Muitos dançarinos e
dançarinas mirins fazem verdadeiras manobras dançando o frevo.
Entre as variações, existem o frevo-abajo, o frevo-coqueiro e o
frevo-ventania.
A capoeira é um jogo de ataque e defesa, praticado em roda e acompanhado de instrumentos musicais. Seus
movimentos são leves e gingados e o ritmo é marcado pelo som do berimbau e por cânticos. Como já estudamos, ela
era jogada inicialmente pelos escravos negros vindos de Angola, país africano. No Brasil, precisou ser disfarçada como
dança para enganar os senhores de engenho e as autoridades. Eles achavam que ela era muito violenta e poderia
tornar os escravos agressivos com os patrões. Nascia assim a capoeira regional baiana, que se tornou também uma
destacada atividade esportiva, presente em academias de todo o país.
Entre os vários ritmos nordestinos que animam bailes e festas no Nordeste, dois se destacam: o baião e o
forró. Nas bandas, sobressaem instrumentos como a sanfona e o triângulo. São dançados em salões ou locais
improvisados, muitas vezes de terra batida. Nascido em Pernambuco, Luiz Gonzaga, o Gonzagão (1912 - 1989),
tornou-se o "rei do baião", apesar de ter cantado outros ritmos, entre eles o xote o xaxado.
Fonte: http://www.geocities.ws/ociremac/folcloredancaseritmos.htm (acesso:19/07/2018 – adaptado)

Interpretação do texto:
1) Sobre as danças e ritmos brasileiros, complete a ficha sobre o FREVO:

FREVO
Local: (

) Rio de Janeiro

Festividade: (
Acessório: (

) Carnaval
) Pandeiro

(

) Pernambuco

(

) Minas Gerais

(

) Festa Junina

(

) Natal

(

) Berimbau

(

) Sombrinha

Variações: _________________________________________________________

2) Além do frevo, cite outras duas manifestações culturais relacionadas às danças e ritmos:
_____________________________________________________________________________________________

3) Assinale ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso:
(

) O samba é o único ritmo predominante no Brasil.

(

) O frevo precisou ser disfarçado pelos negros como dança para enganar os senhores de engenho.

(

) No baião e no forró, sobressaem instrumentos como a sanfona e o triângulo.

(

) Luiz Gonzaga, tornou-se o "rei do baião", mas cantava outros ritmos, entre eles o xote o xaxado.

(

) O frevo, o baião e o forró fazem parte do folclore brasileiro.

A LENDA DA IARA
Também conhecida como a "mãe das águas", Iara é uma personagem da cultura
popular brasileira. De acordo com a lenda, de origem indígena, Iara é uma sereia (corpo de
mulher da cintura para cima e de peixe da cintura para baixo) morena, de cabelos negros e
olhos castanhos.
A lenda conta que a linda sereia fica nos rios do norte do país, onde costuma viver.
Nas pedras das encostas, costumava atrair os homens com seu belo e irresistível
canto. As vítimas costumam seguir Iara até o fundo dos rios, local de onde nunca mais
voltam. Os poucos que conseguem voltar acabam ficando loucos em função dos
encantamentos da sereia. Neste caso, conta a lenda, somente um ritual realizado por um
pajé (chefe religioso indígena, curandeiro) pode livrar o homem do feitiço.
www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/lenda_iara.htm

Interpretação do texto:
1) Responda:
a) Qual o nome da lenda que você acabou de ler?
_____________________________________________________________________________________________
b) Como o texto descreve a sereia?
_____________________________________________________________________________________________
c) Como a Iara costuma atrair os homens para o fundo do rio?
_____________________________________________________________________________________________
Produção de texto:
Você já imaginou o motivo, pelo qual os homens nunca mais voltam? O que acontece no fundo do rio? Iara é
uma sereia má ou boazinha? Organize suas respostas em um texto.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2) Preencha a cruzadinha em relação às lendas folclóricas:

3) Complete os provérbios com as palavras abaixo:
DEVAGAR – PAU – TARDE – MORDE – DADO
a) Cão que late não __________________.

b) Cavalo _________________ não se olha os dentes.

c) Antes _________________ do que nunca.
d) Em casa de ferreiro, o espeto é de __________________.
e) _____________________ se vai longe.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 5°
DATA DE ENVIO: 17/08/2020
DATA DE ENTREGA: 24/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 21/08/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 – Jogo dos SETE erros: para brincar basta comparar as duas imagens e comparar os SETE
erros que existem. Utilize uma canetinha colorida para não perder a conta. Boa diversão!

ATIVIDADES DE

CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 20/08/2020- 5° ANO

Nome:_____________________________________ Data de envio: 17/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 24/08/2020
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF05CI08)
Unidades Temáticas- Vida e evolução
Objetos de Conhecimento: Integração entre os sistemas.

