ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 26/08/2020- 5° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 24/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 31/08/2020
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF05CI06)
Unidade Temática: Vida e evolução
Objeto de Conhecimento: Integração entre o sistema digestório.

1-. Relacione as informações de acordo com as letras dos órgãos identificados a

esquerda:
( a ) Faringe
( b ) Esôfago
( c ) Estômago
( d ) Intestino delgado
( e ) Intestino grosso
( f ) Boca
(
(
(
(
(
(

.

) Tubo de aproximadamente 3 metros enrolado no abdômen.
) Recebe os alimentos vindos do esôfago.
) Contém os restos de alimentos que serão eliminados na forma de fezes.
) Órgão que leva o alimento da boca ao esôfago.
) Conduz os alimentos da faringe até o estômago.
) Onde ocorrem os processos de mastigar, triturar e moer os alimentos.

2-. Observe a figura abaixo e complete os nomes dos órgãos que estão faltando.

Observação: Poderá consultar o livro página 109.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 5º ANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Operações com números naturais
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA09)
Aluno (a):
Atividades para o dia 28/08/2020

Turma:
Entregar dia 31/08/2020
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COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Narrativas religiosas.
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida.
Habilidade trabalhada: (EF05EF01)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 28/08/2020
HISTÓRIAS DOS POVOS INDÍGENAS

Entregar dia 31/08/2020

A TERRA SEM MALES

Os povos indígenas têm
muitas histórias para contar.
leia com atenção uma história
contada pelo povo guarani

Segundo uma lenda Guarani, Nhanderuvuçu – o grande Pai –
resolveu destruir a Terra por conta das maldades que via as pessoas
cometerem. Porém, antes de ordenar catástrofes, avisou Guiraypoty – o
grande Pajé – de suas intenções e pediu a ele que dançasse. O Pajé, então, reuniu
sua família e passou vários dias e noites realizando danças rituais. Ainda assim,
Nhanderuvuçu retirou um dos esteios que seguravam o mundo, provocando um
terrível incêncio. Para fugir do fogo, Guiraypoty mudou-se com toda a sua família
para o leste, onde pudesse estar próximo ao mar. Na pressa de fugir do incêncio,
não houve tempo de colher a mandioca nem outros alimentos. Porém, graças ao
grande poder do Pajé, ele e sua família conseguiram obter todos os alimentos
necessários para sua viagem. Ao chegarem ao litoral, Guiraypoty construiu uma casa
de madeira e logo recomeçou a dançar. Como se quisessem apagar o incêncio, as
águas
do mar começaram a subir e causaram uma grande inundação. Quanto mais iminente
era o perigo, mais Guiraypoty e sua família dançavam. Em certo momento,
Guiraypoty
foi tomado de medo e chorou. Vendo o desespero do marido, sua esposa lhe sugeriu
que abrisse os braços para que os pássaros que estivessem passando pousassem sobre eles e os levassem
para o alto, salvando-os do avanço do mar. Depois de aconselhar o marido para ajudá-lo em suas danças
rituais, começou a bater taquaras seguindo um ritmo. Guiraypoty seguiu seu conselho e, estando com sua
família sobre o telhado da casa, cercado de água, entoou o nheengaraí, canto solene guarani. Quando iam
ser tragados pelas águas, a casa elevou-se flutuou e girou no céu até pousar em um lugar chamado Yvy
Marã ei – a Terra sem Males. Guiraypoty e sua família ficaram morando nesse lugar onde não existe
sofrimento nem morte, os alimentos são abundantes e onde é possível consegui-los sem esforço,
diferentemente do mundo real, onde é preciso cultivar hortas e caçar animais.
ATIVIDADES (Responda no verso da folha)
1- Nhanderuvuçu resolveu acabar com a terra por causa das maldades dos seres humanos. Na sua opinião, que
maldades eram essas? Elas acontecem atualmente?
2- Para onde Guiraypoty foi depois de dançar e quem ele levou consigo?
3- Guiraypoty chorou porque tinha medo de que ele e sua família fossem engolidos pela água. E você, costuma

ter medo do quê?
4 - A mulher de Guiraypoty indicou uma solução. Quando você está com medo, alguém lhe ajuda a criar

soluções? O que costumam dizer para você?
5- Como se chama o lugar para onde foram Guiraypoty e sua família? Como o texto descreve esse lugar?

6- Que mensagem esse texto deixa para você?

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 5ºANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Propriedades da igualdade e noções de equivalência.
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA11)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 24/08/2020

Entregar dia 31/08/2020

EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO.
Livro de Matemática página 100.
1- Depois de ler a matéria descrita acima, calcule:
a) 21 – 5 x 4 + 3 x 3 =

b) 9 x (20 – 15) =

c) 52 + 3 x 6 =

d) 500 + 9 x 21 – 12 x 36 =

e) 71 – 6 x 10 =

f) 21 + 5 x 6 – 4 x 10 =

2- Agora, leia a página 101 e calcule o valor das expressões:
a) 62 + 91 ÷7 =

b) 50 ÷ 5 + 30 ÷ (6 – 3) x 4 =

c) 42 ÷ 7 + 3 x 8 =

d) 64 ÷ 8 x 4=

e) 72 ÷8 x 10 =

f) 20 ÷ 10 + 7 x ( 10 – 5 ) =

3- Se você determinar o valor da expressão numérica 5 x 400 – 1000 ÷ 25 + 9, encontrará um número
que corresponde ao ano em que o primeiro ser humano pisou na superfície da Lua.
Qual foi esse ano?______________

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 5ºANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Propriedades da igualdade e noções de equivalência.
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA11)
Aluno (a):
Atividades para o dia 26/08/2020

Turma:
Entregar dia 31/08/2020

Ainda no livro de Matemática, página 102 USANDO A CALCULADORA, registre aqui suas respostas das
atividades 1, 2, 3 e 4. Usando a calculadora:
1- a) _______________________
b) _______________________________
2- a) ________________________

b) _______________________________

3- Essa atividade pede para juntar-se a um colega. Não precisa ser em dupla. Faça sozinho.
a) ________________________________

b) _______________________________

c) ________________________________

d) _______________________________

4- a) 7 x 46 = ____________________

f) 672 ÷ 12 = __________________

b) 37 x 42 = ______________________

g) 162 x 162 = __________________

c) 96 ÷ 2 = ______________________

h) 1680 ÷ 35 = __________________

d) 715 ÷ 5 = ____________________

i) 1021 x 23 = ___________________

e) 21 x 449 = ____________________

j) 2172 ÷ 12 = ___________________

ASSOCIANDO EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM HISTÓRIAS
1- Sophia tem uma floricultura. Ela iniciou a semana com 125 reais no caixa da loja e vendeu 15 dúzias
de rosas a 12 reais a dúzia, e 65 buquês a 18 reais cada um. Durante essa semana, ela teve de
gastar 100 reais de combustível e 65 reais com almoço. Quantos reais sobrou no caixa da loja?
Observe que esses números envolvidos na expressão tem um significado por causa da história.
Determine a ordem das operações e resolva essa expressão.

Componente Curricular: Geografia - 5° Ano Ensino Fundamental
Nome:________________________________________________________________________
_
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
Atividade referente ao dia 25/08/2020
Unidade Temática: Formas de representação
Objeto de Conhecimento: Mapas e imagens de satélite
Habilidades: (EF05GE09)
Observe o mapa e responda:

1) Quais estados brasileiros fazem fronteiras com outros países?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2) Quais as Regiões brasileiras que fazem fronteiras com outros países?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
(1) MG
(
) Amazonas
(2) RJ
(
) Minas Gerais
(3) RS
(
) Rio Grande do Sul
(4) AM
(
) Espírito Santo
(5) ES
(
) Rio de Janeiro

Componente Curricular: Artes – 5º Ano
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
Atividade referente ao dia 27/08/2020
Unidade Temática: Artes Visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidades: (EF15AR04)
Vamos fazer um desafio. Quantos animais você vê nesta imagem? Quais são esses animais?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Agora, vamos colorir a mandala abaixo utilizando cores primárias e secundárias.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 24, 26 e 28/08/2020
DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
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: HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 25/08/2020
DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
UNIDADE TEMÁTICA: Registros da história: linguagens e culturas.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade (Danças Tradicionais;
Folguedos [..]. )
HABILIDADE: EF05HI10

SABORES BEM BRASILEIROS
Algumas comidas fazem parte do folclore brasileiro. E em
cada um dos estados brasileiros existem pratos típicos, preparados
de acordo com tradições transmitidas de geração em geração.
Muitos deles têm aromas e sabores únicos, que tornam o cardápio
brasileiro mais rico e saboroso. Vamos conhecer algumas dessas
delícias!
A feijoada tornou-se um hábito tipicamente brasileiro. Esse
prato tão popular, surgido nas senzalas do Brasil colonial, era
preparado pelas cozinheiras negras com os miúdos e restos de
porco que eram desprezados pelos donos de escravos. Com o
tempo, incorporou-se ao cardápio de todas as classes sociais. É
saboreada com couve e farinha de mandioca.
O sertão nordestino também é famoso por seus quitutes. Entre eles, pratos à base de carne-de-sol e charque
além de iguarias preparadas com macaxeira e batata doce. A buchada de bode, por exemplo, também pode ser feita
em outras regiões do Brasil. No Rio Grande do Norte, a sopa de jerimum com leite, chamada de alambica, é uma das
receitas mais tradicionais.
Alguns pratos têm nomes bem curiosos. O baião-de-dois, comida típica cearense, nada mais é do que arroz
cozido com feijão e toucinho. Já a baba-de-moça é um doce tipicamente brasileiro, feito com leite de coco, ovos e
açúcar. O mata-fome, apreciado em Pernambuco, é um pequeno bolo em forma de disco.
Fonte: http://geonauta.com.br/sala-dos-professores/sabores-geograficos/mapa-da-culinaria-no-brasil/ (acesso em: 17/07/2018 – adaptado)

Interpretação do texto:

1) Responda:
a) De onde surgiu a feijoada?
______________________________________________________________________________________________
b) De acordo com o texto, qual é uma das receitas mais tradicionais do Rio Grande do Norte?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

c) Quais ingredientes compõe o prato baba-de-moça?
_____________________________________________________________________________________________________

2) Assinale ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso:
( ) Em cada um dos estados brasileiros existem pratos típicos, preparados de acordo com tradições transmitidas de
geração em geração.
( ) Todos os pratos têm aromas e sabores iguais.
( ) O cardápio brasileiro é bastante rico e saboroso.
( ) A feijoada era feita com os miúdos e restos de porco que eram desprezados pelos donos de escravos.
( ) O sertão nordestino é a única parte do Brasil que não possui quitutes.

3) Qual dos pratos a seguir não é de origem da culinária brasileira? Marque-o:

(

) Feijoada

(

) Baião-de-dois

(

) Lasanha

(

) Buchada de bode

O FOLCLORE INFANTIL BRASILEIRO
Quem não conhece uma brincadeira, um versinho popular ou uma cantiga de roda? Pois saiba que as
músicas, os brinquedos, as parlendas e os jogos fazem parte do rico folclore infantil brasileiro. Se você prestar
atenção, vai perceber que o folclore também faz parte da sua vida.
Muitos brinquedos simples e fáceis de fazer são utilizados em nosso país há muito tempo. O pião, também
chamado de finca, carrapeta ou pinhão. Outro exemplo é a pipa, que dança nos céus de várias regiões do Brasil e
recebe diversos nomes, como papagaio, raia, pandorga, arraia e quadrado. Já o ioiô pode ser comprado pronto ou ser
feito com barbante, serragem e papel de embrulho. Os jogos com bolinhas de gude também são diversão garantida.
Algumas brincadeiras resistem ao tempo. E você pode estar se divertindo do mesmo modo que seus pais ou
avós. No esconde-esconde, uma pessoa procura enquanto as outras se escondem. No passa-anel, é preciso
adivinhar quem ficou com o anel que passou de mão em mão. Das brincadeirinhas com bola, a queimada é uma das
preferidas. A amarelinha e o jogo de peteca também são brincadeiras folclóricas.
Fonte: www.emeimiltonimprota.blogspot.com/2014_08_01_archive.html (acesso em:17/07/2018 – adaptado)

Leitura e intepretação de texto:
1) Responda:
a) De acordo com o texto, como se brinca de esconde-esconde?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) O que é preciso adivinhar na brincadeira passa-anel?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2) Qual item é utilizado na brincadeira queimada? Pinte:
peteca

bola

pião

ioiô

3) “Muitos brinquedos simples e fáceis de fazer são utilizados em nosso país há muito tempo.” Complete as frases:
a) O pião, também é chamado de ______________, _____________________ ou ___________________.
b) A pipa dança nos céus de várias regiões do Brasil e recebe diversos nomes, como ______________________,
_____________________, _____________________, ____________________, e ______________________.
4) Ligue corretamente:

PIPA

PULAR CORDA
CORDA

BOLINHA DE GUDE

AMARELINHA

PETECA

Sertão, folclore e cordel
José Costa Leite

O sertão é terra boa

Os Aventureiros da Sorte,

Se o ano é bom de inverno

José de Souza Leão.

Tudo fica mais contente
Mais bonito e mais moderno
Porém quando o ano é seco
O sertão vira um inferno.

No sertão vê-se o folclore
No cheiro do cumaaru
Na sombra do juazeiro
Na cachaça com caju

Folclore quer dizer um

No "chiar" do carro de boi

Conjunto de tradições

E no pé de mandacaru.

Crença popular que cita
Provérbios, contos, canções
E se espalha no mundo
Por diversas regiões.
Cordel é folheto em versos
Como Manuel Riachão,
Zézinho e o Dragão,

Interpretação do texto:
1) Classifique as palavras abaixo:
SERTÃO – ESPALHA – FOLCLORE – CAJU – PÉ – PROVÉRBIOS - MANDACARU
Oxítonas:
______________________________________________________________________________________________
Paroxítonas:
______________________________________________________________________________________________
Proparoxítonas:
______________________________________________________________________________________________
2) Retire do texto:
a) Dois substantivos próprios: _____________________________________________________________________
b) Dois substantivos comuns: _____________________________________________________________________
c) Um substantivo abstrato: _______________________________________________________________________
3) Qual é a origem da literatura de cordel? Pesquise e responda:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 5°
DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 28/08/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 – A bola é um instrumento usado em vários esportes. Observe os desenhos abaixo e pinte-os.

2 – Agora vamos testar sua memória! Pegue um pedaço de papel ou algum objeto e tampe as bolas
na atividade número um. Agora escreva dentro do retângulo o nome do esporte a que cada bola
representa!

