ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 24/06/2020- 5° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 22/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 29/06/2020
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF05CI03)
Unidades Temáticas- Matéria e energia
Objetos de Conhecimento: Selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da cobertura
vegetal para a manutenção do ciclo da água.

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO – Professora: Regina Coely
Aluno(a)

Turma:

Atividades para o dia 26/06/2020

Entregar dia 29/06/2020

UNIDADE TEMÁTICA: Crenças religiosas e filosofias de vida.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ancestralidade e tradição oral.
HABILIDADE: (EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas,
afro-brasileiras, ciganas, entre outras.

TRADIÇÃO ORAL E PRESERVAÇÃO DE CULTURAS
A forma mais antiga de se conhecer histórias é através da oralidade, a história ouvida pela sua avó,
cuja sua bisavó contou-lhe e que hoje sua mãe lhe conta. Talvez não tenha nenhum registro escrito, você
não irá até sua estante pegar um diário e ler em voz alta as histórias de centenas de anos atrás, mas nem por
isso você deixará de conhecer e encantar-se por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. Talvez,
naquela época sua bisavó sequer soubesse escrever, mas não é por isso que lhe faltavam as palavras e, não
por isso sua história não era ouvida e repassada por gerações. A verdade é que, para conhecermos uma
história não precisamos da letra (escrita), mas sim da palavra (falada).
A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações indígenas ou afrobrasileiras o conhecimento de seus antepassados. O conhecimento e práticas religiosas, o uso de plantas
medicinais, o cultivo do alimento, combate às pragas, as danças, as histórias, a pesca, caça, tudo isso nos foi
passado através da oralidade, não existem livros que nos expliquem como é a reza que nossa bisavó fazia ou
o poder da planta que ela utilizava, mas nem por isso desconhecemos.
A tradição oral não se apresenta somente em formato de contos e mitos. Canções e rezas também
fazem parte da preservação histórica de povos indígenas e afro-brasileiros. Quando pensamos em terreiros
compreendemos a importância histórica que, por exemplo, rezadeiras e curandeiros possuem no resgate do
poder da fé através da palavra. É através da oralidade que povos constroem sua cultura, é através da
palavra que um indivíduo se torna capaz de construir sua identidade cultural.
Encontre no Caça-palavras abaixo as palavras que completam as frases.
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a) A ................................. tem a
função de .........................
b) É através da...... que povos
constroem sua........................
c) A tradição oral não se apresenta
somente em formato de
...........................
d) ............................e rezas também
fazem parte da preservação histórica.
e) É através da palavra que um

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA – 5º ANO Professora: Regina Coely
Aluno(a):_________________________________________Turma: _______________________
Atividades para o dia 22/06/2020

Entregar dia 29/06/2020

Unidade temática: Números
Objetos de conhecimento: Problemas de contagem. Quantos agrupamentos?
Habilidade: EF05MA09 : Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento
de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas.
IDEIAS DE MULTIPLICAÇÃO
Stephany está guardando dinheiro para fazer uma viagem.
Observe abaixo a quantia que ela guarda a cada mês.

a) Quantos reais Stéphany guarda a cada mês? ________________________
b) Escreva uma adição e uma multiplicação que representem a quantia que Stéphany guardou em 3 meses.
Adição: ____________________________________________________
Multiplicação: _______________________________________________
2- Observe o painel de azulejos quadrados e complete:

6 x ...... = ......... ou.......6=.......
Há ......... azulejos no painel.

3- Lavínia vai fazer um painel retangular usando 21 pastilhas. Complete o painel, sabendo que ele deve ter 3
linhas com a mesma quantidade de pastilhas.



Quantas colunas têm o painel de Lavínia? _______



Como você fez para descobrir?

________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA – 5º ANO Professora: Regina Coely
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 24/06/2020

Entregar dia 29/06/2020

Unidade temática: Números
Objetos de conhecimento: Problemas de contagem. Quantos agrupamentos?
Habilidade: EF05MA09 : Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento
de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas.
1- Rayssa vai fazer um bolo de chocolate usando a receita a seguir. Veja:

2 x de açúcar

4 ovos

1 x de chocolate em pó

Bolo de chocolate
2x de farinha de trigo
1 x de leite

1 colher de fermento

a) Rayssa vai receber 12 amigas para comemorar o encontro e gostaria de servir 3 fatias de bolo para
cada amiga. Quantas fatias de bolo ela vai servir no total? ________________________
b) Rayssa percebeu que, se dobrar a receita, terá a quantidade suficiente de fatias. Complete a
receita abaixo com a quantidade necessária de cada ingrediente para Rayssa fazer o dobro da receita do
bolo de chocolate.

....... xícaras de açúcar

........ ovos

........ xícaras de farinha de trigo

..........xícaras de leite

.........xícaras de chocolate em pó

..........colheres de fermento

2- Sophia costura bonecas de pano. Para cada boneca,
ela usa 8 botões. Complete o quadro ao lado

Quantidade de Quantidade de
bonecas

com a quantidade de botões que ela vai usar para fazer

1

a quantidade de bonecas indicada em cada linha.

10



Quando aumenta a quantidade de bonecas, aumenta

20

diminui a quantidade de botões?

50

______________________________

100

botões

ou

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA – 5º ANO Professora: Regina Coely
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 26/06/2020

Entregar dia 29/06/2020

Unidade temática: Números
Objetos de conhecimento: Problemas de contagem. Quantos agrupamentos?
Habilidade: EF05MA09 : Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento
de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas.
PROPORCIONALIDADE
1- Kamilly vai fazer uma viagem de carro e sabe que, se dirigir 120
quilômetros a cada hora, ela chegará ao seu destino em 3 horas.
a) Quantos quilômetros tem o percurso que Kamilly vai fazer?
_________________________________________
b) Se Kamilly decidir dirigir 60 quilômetros a cada hora, ou seja, se ela percorrer metade da distância no
mesmo tempo, você acha que ela vai levar mais tempo ou menos tempo para chegar ao destino dela? Por
quê? ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Complete o quadro abaixo para descobrir quanto tempo Kamilly vai demorar para chegar ao destino dela
se dirigir 60 quilômetros a cada hora.
Distância
Percorrida
(em quilômetros)
60
120

Tempo gasto
(em horas)
1
2
3
4

Kamilly vai demorar ............ para chegar ao destino dela se dirigir 60 quilômetros a cada hora.

d) Quando queremos chegar a um mesmo lugar partindo de um mesmo ponto, mas diminuímos a
distância percorrida a cada hora, o tempo de viagem aumenta ou diminui? ___________________

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO – DIA LETIVO: 22,24 e 26/06/2020
DATA DE ENVIO: 22/06/2020

DATA DE ENTREGA: 29/06/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ____________________________________________________________________________
TURMA: ___________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Gênero Textual: Fábula e sua composição.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Forma de composição do texto.
HABILIDADE: EF35LP29

10- Continue seu texto no verso da folha.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 23/06/2020

DATA DE ENVIO: 22/06/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: _________________________________________________________________________________ _____
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: O estudo da História.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A ação das pessoas e grupos sociais no tempo e no espaço: grandes
transformações da história da humanidade[...].
HABILIDADE: EF04HI01
1- Procure as palavras abaixo na sopa de letras, e use lápis de cor diferente para cada palavra achada.

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: 22/06/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
Atividade referente ao dia 25/06/2020
Unidade Temática: População Brasileira
Objeto de Conhecimento: Distribuição da população brasileira
Habilidades:(EF05GE01)
A população brasileira, no início da década de 2010, ultrapassou os 190 milhões de
habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desde o
século XX, o número de habitantes do nosso país cresceu mais de 10 vezes! Mas quais são
as características gerais dessa população?
Do total de pessoas que vivem no Brasil, 51,8% (um pouco mais da metade) são mulheres e
48,5% são homens. A estimativa é que existam no país seis milhões de mulheres a mais que
os homens. A diferença, no entanto, é que a maior parte dos homens tem idade entre 25 e 39
anos, enquanto, entre as mulheres, a maioria está com idade entre 40 e 59 anos.
Dividindo a população por cor, 47,7% das pessoas declaram-se brancas, 43,1% declaram-se
pardas e 7,6% declaram-se negras. Estes dados são do Censo Demográfico de 2010 e, se
comparados ao censo demográfico de 2000, representam um aumento da população negra e
parda, além de uma diminuição das pessoas que se declaram como brancas.
A Região mais populosa do Brasil é a Sudeste, com 42% do número total de pessoas; em
segundo lugar fica a região Nordeste, com 27%; em terceiro fica a região Sul, com 14%; em
quarto, a região norte, com 8%, e, por último, o centro-oeste, com 7%.
O estado mais populoso é São Paulo, com mais de 41 milhões de habitantes, seguido por
Minas Gerais, que conta com quase 20 milhões e, em terceiro lugar, o Rio de Janeiro, com 16
milhões. O estado que possui o menor número de pessoas é Roraima, com menos de 500
mil.
Entre os municípios, a liderança fica com a cidade de São Paulo, com quase 12 milhões, e a
lanterna fica com a pequena cidade de Borá, no interior paulista, com pouco mais que 800
pessoas.
Com a análise dos dados demográficos disponibilizados pelo Censo Demográfico do IBGE é
possível concluir que a população brasileira é, em sua maioria, urbana. Pouco mais de 84%
dos brasileiros vivem nas cidades, e menos de 16% dos brasileiros vivem no campo.
De acordo com as informações apresentadas, marque V ou F.
( ) 16% da população brasileira é rural,ou seja, vive nas cidades.
( ) A Região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil.
( ) Minas Gerais é o Estado mais populoso do Brasil.
( ) Na Região Sul encontra-se 14% da população brasileira.
( ) O Brasil é um país cada vez mais jovem, em função da mortalidade de adultos e velhos.
( ) No Brasil, existe um número de homens ligeiramente superior ao número de mulheres .
A população brasileira continua a crescer, porém em ritmo cada vez menor. Por quê?
____________________________________________________________________

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Artes - 5° ano Ensino
Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_____________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 22/06/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
Atividade referente ao dia 23/06/2020
Unidade Temática: Artes Integradas
Objeto de Conhecimento: Matrizes Estéticas e Culturais
Habilidades:(EF15AR24)
No Brasil as festas comemoradas no mês de junho são chamadas de festas juninas. As festas
juninas fazem parte do nosso folclore e da nossa cultura.Ela chegou ao Brasil trazida pelos
portugueses.
Faça um lindo colorido.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos

ANO: 5°

DATA DE ENVIO: 22/06/2020

DATA DE ENTREGA: 29/06/2020

NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 26/06/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de invasão
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 – O Futebol é o esporte coletivo mais praticado no mundo. É disputado por duas equipes de
jogadores, que têm como objetivo colocar a bola entre as traves adversárias o maior número de
vezes. Sem usar mãos e braços. Esse objetivo é chamado de gol.
FUTEBOL DE PREGADOR: COMO JOGAR
Passo 01: Crie as marcações de um campo no chão ou em uma mesa, utilizando pregadores de
roupa e dois copos descartáveis ou de plástico. Faça uma bolinha pequena com papel.

Passo 02: Pegue dois lápis ou canetas e prenda o pregador de roupas na ponta.

Passo 03: Chame alguém da família para jogar com você. Cada um fica com uma caneta e o jogo
é realizado em dupla. Quem fizer mais gols vence. Sempre que acontecer um gol a bolinha deve
ser colocada no meio do campo, quem sofreu o gol inicia a jogada. Não é permitido tocar com as
mãos, apenas com o pregador. A partida pode ser combinada em tempo ou quem faz um número
definido de gols primeiro.
Sugestão: Caso queira grave um vídeo jogando e poste nas
redes sociais, marcando a escola ou a tia Jéssica.
Não se esqueça de escrever no verso dessa folha o que
achou da brincadeira!

