ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 03/09/2020- 5° ANO
Nome:________________________________
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Componente Curricular –Ciências
Habilidade: (EF05CI07)
Unidades Temáticas- Vida e evolução
Objetos de Conhecimento: Integração entre os sistemas.

Data de envio: 31 /08/2020
Data de devolução: 08 /09/2020

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):
Atividades para o dia 04/09/2020

Turma:
Entregar dia 08/09/2020

As histórias nos ensinam muito e são utilizadas em diferentes
religiões e culturas. Leia agora uma fábula judaica.
O grampo de cabelo e a serpente
Rabino Akiba tinha uma filha. Os astrólogos lhe haviam predito que, no dia em que ela
iria se casar, uma serpente a morderia e a mataria. Essa predição atormentava o rabino
Akiba.
No dia do casamento fazia muito calor. Então a filha de Akiba foi passear no jardim e se deitou
sobre um banco à sombra de algumas árvores. Tirou o grampo dos cabelos e, soltando-os, adormeceu.
O rabino estava com calor e por isso também se dirigiu ao jardim.
Vendo sua filha, pensou:
- Ela trabalhou muito, está cansada e adormeceu.
Na presença do pai, a filha acordou.
Foi então, que, ao esticar o braço para colocar o grampo nos cabelos, a filha percebeu que havia
pegado alguma coisa: uma grande e horrível serpente com os olhos perfurados.
Na verdade, quando a filha estava colocando o grampo nos cabelos, perfurou os olhos da serpente
que estava pronta para dar o bote.
Após ter visto isso, Akiba disse à filha:
- Louva ao Senhor por este milagre. Diga-me qual boa ação que tens feito, pela qual Deus tem te
salvado da morte!
A filha respondeu:
- Quando estava na festa, todos os convidados comiam e bebiam à vontade. À porta estava um
pobre que, com voz baixa, pediu-me alguma coisa para comer, mas nenhum dos convidados o havia
notado. Ele falava com vergonha. Eu peguei a porção que havia preparado para mim e dei a ele. Ele
comeu até ficar saciado, deixando alguma coisa no prato. Depois me abençoou e continuou seu caminho.
- Então, disse o rabino Akiba, foi a tua caridade que te salvou da morte!
ATIVIDADES
1- Qual é a mensagem transmitida pela história? _________________________________________
_______________________________________________________________________________
2- Pesquise e responda: O que é uma instituição beneficente? __________________________________
__________________________________________________________________________________
3- O que os astrólogos predisseram sobre a filha do rabino Akiba? ______________________________
__________________________________________________________________________________
4- O que salvou a filha de Akiba da morte? _________________________________________________
__________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 5º ANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados
Unidade temática: Probabilidade e estatística
Habilidade trabalhada: (EF05MA24)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 31/08/2020

Entregar dia 08/09/2020

Probablidade e estatística – Gráfico de setores.
Pegue seu livro de Matemática, página 106 e observe o gráfico e a legenda. Verifique o que cada cor
representa e responda às questões propostas, escrevendo as respostas abaixo:
Considerando o gráfico, responda:
a) _________________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________________________
Página 107
Visita ao Museu do Instituto Butantan
Leia o texto e registre suas respostas.
1-__________________________________________________________________________________
2- __________________________________________________________________________________
3- __________________________________________________________________________________
Agora vamos praticar um pouco mais as divisões?
Volte à página 97 de seu livro de Matemática.
1- Efetue as divisões e coloque os resultados abaixo marcando com um x as que são exatas.
a) _______

b) ______

c) _______

2- O valor do N é _______ .
3- Em cada setor há ________vagas.

d) _______

e) _______

f) _______

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 5º ANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Problemas: Divisão de números racionais cuja representação decimal
é finita por números naturais.
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA24)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 02/09/2020

Entregar dia 08/09/2020

1- Leia no seu livro de Matemática, página 98 e 99 alguns problemas de divisão. Resolva os problemas e
registre suas respostas.
Problema número 4- Cada bola custou_______________ reais.
Problema número 5- Vão ser formadas _______bandejas completas e sobrarão ______salgadinhos.
Problema número 6- 3 648 ÷ 24 =

Problema número 7a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
2- Complete com os números que estão faltando. Lembre-se da relação entre a multiplicação e a divisão.
a) ______ x 5 = 25

b) ______ ÷ 12 + 3

c) 45 x ____ = 450

d) ______÷ 4 = 70

e) 36 ÷ _____ = 4

f) _____ x 9 = 72

3- Complete o quadro abaixo: Lembre-se “Dividendo = divisor x quociente + resto”
Dividendo

876
2098

Divisor

4
7
16
35

Quociente

56
12

Resto

5
10

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 5º ANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Medidas de comprimento
Unidade temática: Grandezas e medidas
Habilidade trabalhada: (EF05MA19)
Aluno (a):
Atividades para o dia 04/09/2020

Turma:
Entregar dia 08/09/2020

Medidas de comprimento

Em várias situações do dia a dia, precisamos medir o comprimento de objetos, a altura de
pessoas, distâncias, etc. A unidade de medida utilizada nas medições que efetuamos depende do
comprimento daquilo que estamos medindo. Entre as unidades de medida de comprimento mais
utilizadas, estão o metro (m) e o centímetro (cm).

1 m = 100
cm
1- Observe as situações e depois, complete
as frases colocando a unidade de medida mais adequada.

Ana é costureira e está obtendo as medidas
para fazer uma blusa.O comprimento do
braço de Fátima mede 58 ............

O guarda-roupa que Mateus está fazendo
Tem 2.......de altura.

A sala da casa de Davi é retangular e tem
8,5 ........ de comprimento e 6 .......... de
largura.

Ravi é vidraceiro e vai colocar vidro em uma
janela com 1 ...... de altura e 2......de largura.

2- Willian é o encarregado da construção de um prédio de 12 andares. Sabendo que cada andar terá 3
metros de altura, responda às questões a seguir.
a) Qual será a altura, em metros, desse prédio? _____________________________________________
b) Já foram construídos 4 andares desse prédio. Quantos metros ainda faltam ser construídos? _______

Componente Curricular: Geografia - 5° Ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:________________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
DATA DE ENTREGA: 08/09/2020
Atividade referente ao dia 03/09/2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais
Habilidades: (EF05GE02)

Componente Curricular: Artes - 5° Ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:________________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
DATA DE ENTREGA: 08/09/2020
Atividade referente ao dia 01/09/2020
Unidade Temática: Teatro
Objeto de Conhecimento: Contextos e práticas
Habilidades: (EF15AR18)
O TEATRO
O teatro surgiu na Grécia Antiga, no séc. IX
a.C. Consiste em representar uma situação e
estimular sentimentos na audiência. A tríade:
quem vê, o que se vê e o imaginado é o
apoio do drama, pois ele exige uma reflexão
propiciada através do ator ou conjunto de
atores interpretando uma história.
A palavra teatro pode significar tanto o prédio
em que se exibem as diferentes formas de
arte como uma delimitada arte.
A arte de representar prosperou em terrenos
sagrados na Índia, Egito, Grécia, China e nas
Igrejas da Idade Média. O modo pelo qual o
homem descobriu para revelar seus sentimentos de amor e ódio.
As primeiras sociedades primitivas acreditavam que a dança imitativa influenciava os fatos
necessários à sobrevivência através de poderes sobrenaturais, por isso alguns historiadores
assinalam a origem do teatro a partir deste ritual.

1. Onde provavelmente surgiu o teatro?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Em que consiste o teatro?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Você já foi ao teatro? Se sim, o que achou?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 5ºANO DIA LETIVO 31/08, 02 e 04/09/2020
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
DATA DE ENTREGA: 08/09/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ___________________________________________________________________________________
TURMA: __________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Leitura e comparação de gênero textual./ Dimensão social e estética do texto literário.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Distinguir, na comparação de textos de diferentes gêneros, as características
gráficas apresentadas em cada um deles./ Dimensão social e estética do texto literário.
HABILIDADE: EF35LP29, EF35LP13 e EF35LP14.

PESCADORES MATAM BOTO ROSA PARA USAR COMO ISCA NA PESCA DE PEIXE
Um crime bárbaro e selvagem vem acontecendo contra um dos animais
símbolo do Brasil: o boto cor-de-rosa.
Na Amazônia, eles estão sendo mortos aos milhares. Uma matança que pode
levar esse animal à extinção em poucos anos.
Durante 15 milhões de anos, o boto esteve no topo da cadeia alimentar da
Amazônia, foi o senhor absoluto dessas águas, sem nenhum predador para ameaçá-lo.
Os índios sempre respeitaram o boto, e ele nunca foi caçado pelas populações
ribeirinhas, mas agora a população vem caindo dramaticamente por causa de um novo
tipo de pesca introduzido aqui na região. Nessa pesca de peixe pequeno, o boto, essa maravilha da evolução, é usado como
isca.
É a pesca da piracatinga, um peixe carniceiro também chamado de urubu d´água. A Ampa, a Associação Amigos
do Peixe Boi, na região do médio Solimões, ficou sabendo que ia ter uma atividade de pesca de piracatinga em um
determinado dia. À noite, quando o boto fica preso à rede, os pescadores lançam o arpão. O bicho de 250 quilos é forçado
para o fundo. Sem poder vir à tona e respirar, morre afogado. De manhã, estão ao lado de um cercado construído na água,
chamado de gaiola, onde há uma gaiola, há pesca de piracatinga. Os pescadores partem o boto-rosa, com a destreza de
quem já fez isso muitas vezes. Os pescadores sabem que cometeram um crime ambiental inafiançável.
A piracatinga é capturada na época do defeso, quando a pesca das espécies comerciais é proibida. Usando o
boto como isca, a tarefa é fácil. Atraídas pela gordura, as piracatingas ficam tão excitadas, e são tontas, que os pescadores
podem pegá-las com a mão, e atirar para dentro da gaiola. Ou arrastar uma dezena de cada vez.
A carne de um boto rende até uma tonelada de piracatinga, vendida por um real o quilo aos frigoríficos.
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/07/pescadores-matam-boto-rosa-para-usar-de-isca-na-pesca-de-peixe.html (Edição do dia 20/07/2014 22h12)

Interpretação do texto:
1) Associe as informações:
Crime bárbaro •

• O senhor absoluto das águas do Amazônia.

Ampa •

• Cometem crime ambiental inafiançável.

Boto •

• Um novo tipo de pesca na Amazônia que ameaça de extinção o boto-rosa.

Piracatinga •

• Um peixe carniceiro também chamado de urubu d´água.

Os pescadores •

• Associação Amigos do Peixe Boi.

2) Responda:
a) Como o boto era visto durante 15 milhões de anos?
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
b) A pesca do boto é uma atividade legal? Justifique sua resposta:

___________________________________________________________________________________________________
c) Como os pescadores fazem para obter a carne do boto-rosa?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
d) Qual é a finalidade da carne do boto-rosa?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
O BOTO COR-DE-ROSA
O boto é um mamífero muito semelhante ao golfinho, que
habita principalmente a bacia do rio Amazonas, localizado na
região Norte do Brasil.
De acordo com a lenda, um Boto cor-de-rosa do rio
Amazonas fazia charme para as moças que viviam em vilas e
cidades à beira-rio.
No início da noite, o boto se transforma em um belo
homem e sai das águas, muito bem vestido e de chapéu, para
esconder o buraco que todos os botos têm no alto da cabeça (o
buraco serve para respirar o ar, já que os botos são mamíferos e
têm pulmões, como você).
Este desconhecido e atraente rapaz conquista com
facilidade a mais bela e desacompanhada jovem que cruzar seu
caminho e, em seguida, dança com ela a noite toda, a seduz, a guia até o fundo do rio, onde, por vezes, a engravida
e a abandona. Antes do dia surgir, entra na água do rio e se transforma de novo em um mamífero das águas.
Até hoje, mães solteiras na região do Amazonas dizem que seus filhos são filhos "do boto"! O olho do boto,
seco, é considerado um ótimo amuleto para conseguir sucesso no amor. Se o homem quer conquistar uma mulher,
dizem que ele deve olhar para ela através de um olho de boto. Desse jeito, ela não vai poder resistir - e vai ficar
perdidamente apaixonada.
Interpretação do texto:

Catia Mar

1) Segundo a lenda quem é o Boto cor-de-rosa?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2) Onde ele habita?
______________________________________________________________________________________________
3) Quando o boto sai do rio?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4) A que região do Brasil a lenda do boto pertence?
______________________________________________________________________________________________
5) A lenda do Boto cor-de-rosa faz parte de qual manifestação popular cultural brasileira celebrada no dia 22 de
agosto?
______________________________________________________________________________________________
6) Em relação a lenda do Boto cor-de-rosa, assinale ( V ) para as frases verdadeiras e ( F ) para as falsas:
(
(
(
(
(

) Boto cor-de-rosa fazia charme para as moças que viviam em vilas e cidades à beira-rio.
) Durante o dia, o boto se transforma em um belo homem e sai das águas
) O Boto cor-de-rosa usa um chapéu para esconder o buraco que os botos têm no alto da cabeça.
) O boto é um mamífero.
) Transformado em um rapaz, o boto conquista a mais bela e desacompanhada jovem que cruzar seu caminho.

7) O Saci escondeu 10 objetos. Você é capaz de achá-los? Pinte-os.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 01/09/2020
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
DATA DE ENTREGA: 08/09/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Os primeiros núcleos populacionais.
OBJETO DE CONHECIMENTO: O que forma um povo? Da sedentarização aos primeiros povos.
HABILIDADE: EF05HI01

OBS: Façam a leitura da matéria: Os primeiros núcleos populacionais (Unidade 2) página 44 do livro de História
de vocês para auxiliá-los nas respostas das questões abaixo.
1. Analise as afirmativas a seguir.
I.

Com o advento da agricultura, os grupos humanos puderam se fixar em determinado lugar e dar origem às
primeiras aldeias e vilas.

II.

O desenvolvimento agrícola proporcionou o aumento da produção de alimentos, mas isso não influenciou
diretamente no crescimento populacional.

III. Com o aprimoramento das técnicas agrícolas, foi possível produzir mais alimentos do que o necessário para
a sobrevivência, chamados de excedentes. Estes começaram, então, a ser trocados por outros alimentos e
produtos artesanais de populações vizinhas, dando origem ao comércio.
IV. Os rios não eram essenciais para a atividade agrícola, por isso muitas civilizações floresceram em áreas
afastadas deles.
Assinale a alternativa correta.
a) (

) As afirmativas I e III estão corretas.

b) (

) Somente a afirmativa III está correta.

c) (

) Somente a afirmativa IV está incorreta.

d) (

) Todas as afirmativas estão corretas.

2. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Que funções tinham as construções e quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 5°
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
DATA DE ENTREGA: 08/09/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 04/09/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de invasão (tais como basquetebol, futebol de campo,
futsal, handebol, polo aquático, entre outros.).
Habilidade: (EF35EF05P5)
1 – O handebol é um esporte coletivo criado pelo alemão Karl Schelenz em 1919. Essa
modalidade esportiva é jogada utilizando as mãos, as partidas acontecem em quadras e vence o
time que realizar mais gols. As equipes possuem 7 jogadores, sendo um o goleiro.
 Vamos ajudar o jogador a marcar um gol? Com o lápis de escrever, ache o caminho
certo, após ter certeza, faça um colorido no caminho que leva ao gol!

