ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 25/05/2020

Data da entrega: 01/06/2020

Objetos de Conhecimento: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação de
números naturais de até 9 ordens e 3 classes.
Habilidades:
(EF05MA01X) - Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de
milhão com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.
Sistema de Numeração Decimal - Ordens e Classes
1- Represente os numerais no quadro:
a. 267 385

c. 21 129 362

b. 8 209 321

d. 67 398
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2. Escreva por extenso:
a. 975 ______________________________________________________________
b. 8 642_____________________________________________________________
c. 32 785____________________________________________________________
___________________________________________________________________
d. 424 893___________________________________________________________
____________________________________________________________________

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS - REFERENTE AO DIA 26/05/2020 - 5 °ANO
Aluno(a) _____________________________________________________________
Data de envio: 25/05/2020

Data de devolução: 01/06/2020

Professora – Lucineia Ap. de Oliveira
Ler o texto e responda:

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo
agente do Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.
Provoca a doença chamada de Coronavírus (COVID-19). Os primeiros casos de
Coronavírus em humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em
1965 que o vírus foi descrito como Coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia,
parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao
longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo
mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o Alpha
Coronavírus 229E e NL63 e Beta Coronavírus OC43, HKU1…
Fonte:https://coronavirus.saude.gov.br/
ATIVIDADE 1
É hora de mudar alguns hábitos, e você também pode colaborar para juntos
enfrentarmos essa pandemia. Escreva quais são as formas de prevenção do novo
Coronavírus:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ATIVIDADE 2
O texto “O que é coronavírus? (COVID-19)” apresenta informações importantes para o
entendimento da doença causada por esse vírus. Para quais pessoas esse texto foi
escrito?
a-( ) Somente para as crianças
b-( ) Para professores de universidades.
c - ( ) Para pessoas adultas.
d - ( ) Para sociedade em geral: crianças, jovens e
adultos.

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:___________________________________________________________________
Turma:____________________________ Professor (a):Silvânia M. R. Costa
Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental - Artes - 26/05/2020
Use a criatividade e faça um lindo colorido na obra de Tarsila do Amaral.

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 5º ANO. DIA LETIVO 26/05/2020.
DATA DE ENVIO: 25/05/2020

DATA DE ENTREGA: 01/06/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M.R. DUTRA VIEIRA
NOME:__________________________________________________________________________________
TURMA:_________________________________________________________________________________
HABILIDADE: (EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da
ideia de Estado.

Assista ao Hits do Chico: Pré – História Cantada, escreva a letra da música no verso da folha e
responda as questões abaixo.
OBS: O vídeo sugerido está disponível no Youtube.
1- Quais os Períodos da Pré – História?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2- Informe o fato que finalizou a Pré – História.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3- Nome do Período que sucedeu a Pré – História.
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4- Explique o que era ESTADO sinalizado na música.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5- Caracterize os períodos da Pré – História.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6- Pesquise o significado de homem nômade.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 5º ANO. DIAS LETIVOS 25, 27 E 28/05/2020.
DATA DE ENVIO: 25/05/2020

DATA DE ENTREGA: 01/06/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M.R. DUTRA VIEIRA
NOME:______________________________________________________________
TURMA:_____________________________________________________________
HABILIDADE: (EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA – 5º ANO

Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 27/05/2020

Data da entrega: 01/06/2020

Objetos de Conhecimento: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação de
números naturais de até 9 ordens e 3 classes.
Habilidades:
(EF05MA01X) - Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de
milhão com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

1. Quantas classes têm estes numerais?
a. 739 254: ______

d. 25 168: ______

g. 257 984: ______

b. 258 785 875: ______

e. 65 345 279: ______

h.2.346:_______

c. 45 137: ______

f. 467 392: ______

2. Informe quantas ordens têm os numerais abaixo:
a. 9 549: _____________
b. 259 743: ___________
c. 12 752: ____________

i. 20 142: ______

d. 8 456 821: _________
e. 168 125 437: ______________
f. 35.709: _______________

3. Observe o número 937 865 e responda às questões:
d. Qual é o algarismo da 4ª ordem? ______
a. Quantos algarismos? ______
e. Qual é o algarismo da centena simples? ___
b. Quantas classes? ______
f. Qual é o algarismo da 1ª ordem? _____
c. Quantas ordens? ______
4. Escreva os numerais correspondentes:
a. cento e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e seis: _____________________________
b. cinco milhões: _______________________
c. três milhões, cento e quarenta e dois mil e cem: _____________________________
d. cento e quarenta e seis milhões, duzentos e vinte e seis mil:_________________

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________
Turma:____________________________ Professor (a):Silvânia M. R. Costa
Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental - Geografia- 28/05/2020
Observe o mapa da América do Sul. Pesquise e escreva o nome de todos os países.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA – 5º ANO

Aluno (a):
Turma:
Atividades para o dia 29/05/2020

Professora: Regina Coely
Data da entrega: 01/06/2020

Objetos de Conhecimento: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e
ordenação de números naturais de até 9 ordens e 3 classes.
Habilidades:
(EF05MA01X) - Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas
de milhão com compreensão das principais características do sistema de numeração
decimal.
1. Escreva por extenso os numerais abaixo:
739 254: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b. 258 785 875: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c. 45 137: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Represente os numerais de diferentes maneiras, completando as lacunas abaixo:
a) No número 887 234 há _____ grupos de 100 000, ____ grupos de 10 000, ______ grupos
de 1 000, ______ grupos de 100, ______ grupos de 10 e ____ grupos de 1.


Escreva por extenso o numeral 887 234:_____________________________
___________________________________________________________

Decomponha: 800 000 + _________+ ________ + ________ + ________ + ________=
___________
b)No número 73 874 há ______ grupos de 10 000, ______ grupos de 1 000, ______ grupos
de 100, _______ grupos de 10 e ______ grupos de 1.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO

Aluno (a):
Turma:
Atividades para o dia 29/05/2020

Professora: Regina Coely
Data da entrega: 01/06/2020

Habilidades: (EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de
diferentes culturas e tradições religiosas como recurso para preservar a memória.
Qual é o conceito de sagrado?
Sagrado pode ser compreendido como aquilo que é muito importante para alguém ou
para uma comunidade, ou pode ser manifestações ou representações do transcedentes
nas tradições religiosas.
Transcedente- que excede os limites normais.
Imagina que você fosse passar uma temporada numa ilha deserta.
Preencha o quadro abaixo de acordo:
Quem você levaria?

Motivo

Quem você não levaria?

Motivo

Através dessa atividade podemos descobrir os nossos valores e como eles podem influenciar em
nossas vidas.
Os motivos pelos quais levaríamos as pessoas para a ilha são os valores ( o sagrado) .

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 5°
DATA DE ENVIO: 25/05/2020
DATA DE ENTREGA: 01/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 29/05/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, rede e parede, invasão, entre outros.
Habilidade: (EF35EF06P5)
1 – Existe uma diferença entre JOGO e ESPORTE, é importante que saibamos diferenciá-los!
O jogo é uma atividade de caráter lúdico com normas estabelecidas entre os participantes. Já o
esporte tem regras preestabelecidas pelas instituições que regem cada modalidade esportiva
(Ligas, Federações, Confederações Ou Comitês Olímpicos). O Jogo é voltado para a recreação
e lazer o esporte visa à competição e a vitória.

ESPORTE

JOGO

De acordo com cada afirmativa escreva no espaço ao lado se ela pertence ao ESPORTE ou ao
JOGO:
Posso adaptar o espaço
Regras Fixas
Importante é participar
Pode mudar as regras
Vencer é importante
Número fixo de jogadores

