ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENT E AO DIA 20/07/2020-5° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 20/07/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução:27 /07/2020
Componente curricular: Ciências
Habilidade: (EF05CI06)
Unidades Temáticas: Vida e evolução
Objetos de Conhecimento: Hábitos alimentares.

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 24/07/2020

Entregar dia 27/07/2020

RELATOS SOBRE A CRIAÇÃO DO MUNDO E DO SER HUMANO
As diversas religiões explicam de diferentes maneiras o surgimento do mundo e de tudo o que existe nele,
inclusive a vida humana. A seguir, você vai conhecer vários relatos religiosos sobre a criação do mundo e a do ser
humano. Prestando atenção, você poderá perceber diferenças e também algumas semelhanças entre eles.
CRIAÇÃO DO MUNDO PARA O JUDAÍSMO E O CRISTIANISMO
De acordo com o relato presente na Torá judaica e na Bíblia cristã, tudo o que existe foi criado por Deus em seis
dias e, no sétimo dia, o Criador descansou.
1- Para a realização da atividade, leia t rechos da Bíblia que narram a criação do mundo e de Adão e Eva (Gênesis 1-2).
Essa narrativa bíblica pode ser encontrada em edições da Bíblia para crianças, com imagens ilustrativas, ou em vídeos,
disponibilizados em alguns sites na internet.
A ideia é que você perceba a semelhança da história em quadrinhos apresentada a seguir, com a história bíblica contada
ou apresentada. Depois, identifique semelhanças e diferenças entre esse relato e os de outras crenças religiosas que
você conhece.( Use o verso da folha)
2- Observe a história em quadrinhos a seguir e pinte-a:

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Objeto de conhecimento: Problemas de contagem
Unidade temática: .Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA09)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 20/07/2020

Entregar dia 27/07/2020

1- Mateus e Kael são amigos e foram à sorveteria .
a) Observe quantos tipos e sabores de sorvete há para escolher na sorveteria e pinte a diferentes opções
oferecidas por essa sorveteria, de acordo com a legenda:
Morango
Limão
Chocolate
Maracujá
vermelho
verde
marrom
amarelo

b) Agora, complete:
A sorveteria oferece ........ sabores de sorvete (morango, limão, chocolate e maracujá) e ...... tipos de sorvete (palito e
casquinha). Então, a sorveteria oferece .......opções de escolha.
c) Aos sábados, a sorveteria serve mais um sabor de sorvete:pitanga. Nesse dia, o número de opções que a
sorveteria oferece aumenta ou diminui? Por quê? _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2- Complete e descubra como Kael calculou a quantidade de opções de sorvete para cada sabor.
Morango
vermelho

Morango
vermelho

1 sabor e 2 tipos de sorvete
2 x 1 = ....... ou 1 x 2 = .....

Há ........opções de sorvete.

Limão
verde

2 sabores e 2 tipos de
sorvete.
........ x ....... = .........

Há ........opções de

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Objeto de conhecimento: Problemas de contagem
Unidade temática: .Números
Habilidades trabalhadas: (EF05MA08) e (EF05MA09)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 22/07/2020

Entregar dia 27/07/2020

1- Miguel está se arrumando para sair. Veja as camisetas e bermudas que ele tem e pinte as combinações
possíveis que ele pode fazer com essas opções de camiseta e bermuda.
( Camisa: uma de vermelho e uma de verde) e bermuda (uma de cinza e uma de azul)

a) Miguel tem........ opções de camisetas ( vermelha e verde) e .......... opções de bermuda (cinza e azul) Ele pode
combinar uma camiseta com uma bermuda de ..........maneiras diferentes.
b) Para cada opção de camiseta, há quantas opções de bermuda? ....................................
c) Para calcular o total de possibilidades, podemos fazer uma multiplicação. Que multiplicação é essa? ..........
2- Davi criou uma senha de três dígitos para seu cadeado usando os algarismos 1, 5 e 9, sem repeti-los. Escreva
as senhas que ele criou. ............................................................................

3- Veja como Sabriny calculou o resultado de 6 x 12 e calcule as multiplicações abaixo da mesma maneira.
6 x 12 =
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 72=
a) 4 x 25 = _____________________________________________________________
b) 7 x 15 = _____________________________________________________________
c) 5 x 200 = ____________________________________________________________
3- Ysmara vai viajar 9 semanas com sua mãe e decidiu fazer um quadro para marcar quantois dias elas vão ficar fora.
Ajude Ysmara a completar o quadro:
Número de semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Número de dias

7

Quantos dias Ysmara e sua mãe ficarão fora?

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Objeto de conhecimento: Problemas de contagem
Unidade temática: .Números
Habilidades trabalhadas: (EF05MA08) e (EF05MA09)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 24/07/2020

Entregar dia 27/07/2020

1- Observe o cartaz abaixo e responda às questões:

PROMOÇÃO

2 pacotes de máscara por

13 REAIS

a) É possível saber qual é o preço de cada máscara? Por quê?
__________________________________________________________________________________
b) Se uma pessoa comprar 4 pacotes, quanto ela vai pagar? _________________________________
c) Se comprar 6 pacotes de máscaras, quanto ela vai pagar? _________________________________
d) E se ela comprar 8 pacotes de máscaras, quanto ela vai pagar? ____________________________
2- Se não fosse a Pandemia, a professora Jéssica estaria formando pares para dançar a quadrilha com alguns alunos
do 5º ano. Imagine que temos os seguintes alunos que queriam dançar: Carlos, Davi, Flávio, Kamily, Lavínia e Rayssa.
Ajude a professora Jéssica a terminar de montar a árvore de possibilidades para descobrir quais são os possíveis pares
que ela poderia formar.
Kamilly
............................
Carlos

..................
Lavínia
............................
Rayssa
............................

.............................

..................
............................



Quantos pares diferentes é possível formar com esses alunos? ________________________________
E se fosse 6 meninas e 6 meninos, quantos pares diferentes seria possível formar? _______________
.............................

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: 20/07/2020

DATA DE ENTREGA: 27/07/2020
Atividade referente ao dia 23/07/2020
Unidade Temática: População
Objeto de Conhecimento: Dinâmica Populacional
Habilidades: (EF05GE01)
O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de Estado,
Região ou até de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. O ato de migrar
faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. Emigrante é a pessoa que deixa (sai) de um lugar de origem
com destino a outro lugar. O imigrante é o indivíduo que chega (entra) em um determinado lugar para nele
viver. Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por diversos fatores. Dentre os principais fatores que
impulsionam as migrações podem ser citados os econômicos, políticos e culturais.
No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, pois o modelo
econômico vigente força indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em busca de melhores
condições de vida e à procura de trabalho para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Uma
modalidade de migração comum no Brasil, principalmente, na década de 1950, é o êxodo rural, que consiste
no deslocamento da população rural com destino para as cidades. O êxodo rural ocorre, principalmente, em
razão do processo de industrialização no campo, que proporciona a intensa mecanização das atividades
agrícolas, expulsando do campo os pequenos produtores. Além do poder de atração que as cidades
industrializadas proporcionam para a população rural, que migra para essas cidades em busca de trabalho.
Durante décadas, os principais fluxos migratórios no território brasileiro se direcionavam para a Região
Sudeste, isso ocorria devido ao intenso processo de industrialização desenvolvido naquela Região. No
entanto, as migrações para o Sudeste diminuíram e, atualmente, a Região Centro-Oeste tem exercido
grande atração para os fluxos migratórios no Brasil, se tornando o principal destino.
1) A migração pode ser definida como:
( ) A entrada de migrantes em um determinado país.
( ) A saída de migrantes de um determinado país para outro.
( ) O deslocamento populacional pelo território de um país.
( ) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população.
2) Quando um indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de:
( ) emigrante. ( ) forasteiro. ( ) imigrante. ( ) peregrino. ( ) gringo.
3) A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem:
( ) econômica.
( ) política.
( ) cultural.
( ) ambiental.
( ) religiosa.

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Artes - 5° ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:________________________________________________________________________
Turma:____________________________
DATA DE ENVIO: 20/07/2020

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENTREGA: 27/07/2020
Atividade referente ao dia 21/07/2020
Unidade Temática: Artes Visuais
Objeto de Conhecimento: Processos de Criação
Habilidades: (EF15AR05)
Desenhar um desenho simples (flor, árvore, borboleta, etc).
*Cortar/rasgar pedacinhos de papeis coloridos (pode ser folhas de revistas) e colar no
desenho, formando um mosaico.
 Seguem alguns exemplos:

COMPONENTE CURRICULAR DE PORTUGUÊS 5ºANO DIA LETIVO 20, 22 e 24/07/2020
DATA DE ENVIO: 20/07/2020
DATA DE ENTREGA: 27/07/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Procedimento de leitura. / Conhecimentos linguísticos e gramaticais.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Inferir uma informação implícita em um texto. / Processos da variação linguística.
HABILIDADE: EF05LP12, EF35LP02 e EF35LP04.

Leia o texto a seguir.
Mercosul
Fundado em 1991, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de
integração regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação entre os
países da região ao final da década de 1980. Os membros fundadores do MERCOSUL são Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de Assunção.
[…]
O Tratado de Assunção, instrumento fundacional do MERCOSUL, estabeleceu um modelo de
integração profunda, com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum […].
BRASIL. Ministérios das Relações Exteriores. Mercosul. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/ptBR/politica-externa/integracao-regional/686-mercosul>. Acesso em 12 mar. 2019.
1 ) De acordo com o texto, os membros fundadores do MERCOSUL são países da:
( a ) Europa.
( b ) América do Sul.
( c ) Ásia.
( d ) Oceania.
2 ) Segundo o texto, o Tratado de Assunção:
( a ) fundou o MERCOSUL.
( b ) estabeleceu uma integração superficial.
( c ) não foi assinado pelo Brasil.
( d ) acabou com o MERCOSUL.
Três Palavras
Vou te escrever uma carta
num pedacinho de céu,
guarda bem minhas palavras
que o vento leva o papel.
Pois o meu recado é simples,
tem três palavras: eu te amo,

volta logo, é meu convite,
e tem saudades, que eu mando.
Dizem que a distância apaga
amizade e bem-querer,
mas eu digo nesta carta:
amar é não esquecer.
MORAES, Antonieta Dias de. Jornal Falado. São Paulo: Editora Global, 1984. p. 47
3 . Faça a separação silábica das seguintes palavras:
carta = _____________________________________
pedacinho = _________________________________
simples = ___________________________________
distância = __________________________________
apaga = ____________________________________
4. Umas das palavras da questão anterior possui um encontro vocálico denominado ditongo. Qual é essa
palavra?

5. Passe as frases para o feminino.
a) O garoto saiu com o amigo dele.
___________________________________________________________________________
b) O homem estará noivo nos próximos dias.
___________________________________________________________________________
c) O dentista tratou de um cantor famoso.
___________________________________________________________________________
d) O meu irmão é muito amigo do professor.
___________________________________________________________________________
6. Leia as frases a seguir, pinte os artigos definidos e sublinhe os artigos indefinidos.
a) Umas crianças ficaram sem ganhar o brinde.
b) Dei umas boas risadas com a minha prima.
c) Comprei um bolo confeitado para a vovó.
d) A padaria da esquina faz uns pães e umas tortas maravilhosas!
e) A escola é um lugar de muitos encontros.

7. Flexione os adjetivos indicados entre parênteses, conforme a necessidade da frase.
a) O livro de matemática está pronto. Os desenhos estão .............................. (lindo) e os exercícios e
desafios são muito .............................. (fácil).
b) Os meus primos são bem .............................. (forte), gostam de ter hábitos ............................ (saudável).
c) Tenho observado que a Camila está ......................... (nervoso) ultimamente porque seus pais estão
(preocupado) .................................... com suas notas ............................. (horrível).
d) Os passos............................ (lento) do vovô e as ruas...................................... (esburacado) estão
impedindo suas .............................. (longo) caminhadas pelo bairro.

8. Encontre, no caça-palavras, os adjetivos correspondentes às frases.
a) Flor com muito cheiro ......................................... .
b) Comida com gosto bom ......................................... .
c) Cantor de muita fama ......................................... .
d) Ultrapassagem com muito perigo ......................................... .
e) Homem com muito orgulho ......................................... .
f) Comida com muita gordura .............................
g) Fruta com muito sabor ................................
OBS: No livro de Língua Portuguesa de vocês contém explicações sobre Artigo, que se encontram nas
páginas 57 e 58.

COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 21/07/2020
DATA DE ENVIO: 20/07/2020
DATA DE ENTREGA: 27/07/2020
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

1-) A economia no período Paleolítico era baseada em:
( a ) Indústria têxtil.
( b ) Caça e coleta.
( c ) Garimpo de pedras preciosas.
( d ) Manuseio de metais.
2-) Sobre o período Neolítico é correto afirmar que:
( a ) Nesse período, os grupos humanos eram nômades e seus utensílios eram feitos com pedras lascadas.
( b ) Foi o primeiro período da Pré-História.
( c ) Com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, os seres humanos tornaram-se sedentários,
surgindo, assim, as primeiras aldeias.
( d ) Também era chamado de Idade da Pedra Lascada.
3-) O que são fontes históricas? Para que elas são utilizadas?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4-) A linha do tempo organiza os fatos da História de maneira cronológica. Elabore uma pequena linha do tempo com
quatro fatos que ocorreram na história de família desde que você entrou na escola, no primeiro ano do Ensino
Fundamental I. Lembre-se de colocar os anos em que tais fatos aconteceram.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos

ANO: 5°

DATA DE ENVIO: 20/07/2020

DATA DE ENTREGA: 27/07/2020

NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 24/07/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF04P5)
1 – O Timbiriche também conhecido como jogo dos pontinhos é um jogo de caneta (cada um com
uma cor) e papel, jogado por duas pessoas. O jogo é iniciado com uma malha vazia de pontos, os
jogadores revezam e em cada momento, precisam marcar linhas horizontais ou verticais entre os
pontos. O jogador que completar a quarta linha do quadradinho, deve escrever a inicial do seu
nome dentro dele, garantindo um ponto. O objetivo principal é formar quadradinhos, quem
conseguir mais quadradinhos vence. Observe as figuras abaixo e logo depois chame alguém da
sua família para jogar com você!

Jogada na vertical

Jogada na horizontal

O Jogador G venceu, pois conseguiu mais quadradinhos

Jogue utilizando os pontinhos abaixo:
NOMES:
JOGADOR 1 _____________
JOGADOR 2 _____________
NÚMERO DE QUADRADINHOS:
JOGADOR 1______________
JOGADOR 2 _____________

