NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP02)

DATA DE ENTREGA08/09/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial em
sala de aula por meio da oralidade

Após fazer a leitura do texto, faça a interpretação.
Música: “TREM-BALA”
Compositora: Ana Vilela
Não é sobre ter todas pessoas do mundo pra si
É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz
É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós
É saber se sentir infinito
Num universo tão vasto e bonito é saber sonhar
Então, fazer valer a pena cada verso
Daquele poema sobre acreditar.
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu
É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu
É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações
E assim ter amigos contigo em todas as situações
A gente não pode ter tudo
Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Por isso, eu prefiro sorrisos
E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar
E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar
Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais
Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás
Segura teu filho no colo
Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui
Que a vida é trem-bala, parceiro
E a gente é só passageiro prestes a partir
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá
Segura teu filho no colo
Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui
Que a vida é trem-bala, parceiro
E a gente é só passageiro prestes a partir.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP02 E EF05LP04)

DATA DE ENTREGA08/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial em
sala de aula por meio da oralidade. Características da fala

• Analise o trecho da canção que diz:
Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar / E sim sobre cada momento e sorriso a
compartilhar.
O que a compositora quer dizer com estas palavras?
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
• Em sua opinião, as pessoas buscam a felicidade nas pequenas coisas? Ou nas coisas que o
dinheiro pode comprar? Assinale com um (X) as alternativas que correspondem ao o que diz o
texto.
( )As pessoas só são felizes quando tem muitodinheiro.
( )As famílias desfrutam de momentos felizes mesmo sem dinheiro.
( )O dinheiro não compra felicidade.
( )O importante é compartilhar coisas boas com família e amigos.
• Numere as colunas de acordo com os verbos:
(1) Presente

(2) Futuro

(

) Ontem, minha professora leu uma história

(

) Hoje, sairemos mais cedo da escola

(

) Eu sempre cuidarei da minha família.

(

) Amanhã nós veremos um filme.

• Circule os substantivos compostos:
•Mariana adora observar os pássaros na praça. O pássaro que ela mais gosta é o:
Papagaio- Sabiá – Canarinho- Beija flor
• A professora Amanda foi para casa na chuva, pois se esqueceu de levar:
Capa de chuva- Toalha- Guarda-chuva- Carro – Bicicleta.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP02 E EF05LP04)

DATA DE ENTREGA08/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial em
sala de aula por meio da oralidade. Características da fala

• Leia o texto abaixo:
Lembre-se de mim, hoje eu tenho que partir Lembre-se de mim, se esforce pra sorrir Existem filmes
que conseguem fazer com que você se sinta mais leve depois de assisti-los. Viva – avida é uma festa é
um deles: traz uma sensibilidade única para tratar de temas complexos, como a morte, uma maneira que
não subestima os espectadores e, ao mesmo tempo, não assusta os mais jovens que não têm tanta
experiência em lidar com perdas. A trama em si segue uma estrutura que já vimos outras vezes: Miguel, o
jovem protagonista, é um músico talentoso que é impedido por sua família de seguir seus sonhos, de
maneira similar o Remy, de Ratatouille, ou Moana, de Moana: um mar de aventuras. Só de saber a
premissa ou ver o trailer, é possível prever alguns acontecimentos, embora algumas surpresas tenham
sido guardadas para o final. Entretanto, o ritmo é tão fluido, e a maneira de contar histórias [da produtora]
é tão mágica, que é impossível não se deixar encantar. Cartaz do filme Viva – a vida é uma festa. Direção:
Lee Unkrich e Adrian Molina. Estados Unidos, 2017. O longa usa as memórias como uma ponte que une o
mundo dos mortos ao nosso. Os que estão do outro lado só podem fazer a travessia e visitar os vivos no
D’a de Los Lee Unkrich e Adrian Molina. Estados Unidos, 2017. O longa usa as memórias como uma
ponte que une o mundo dos mortos ao nosso. Os que estão do outro lado só podem fazer a travessia e
visitar os vivos no D’a de Los Muertos, enquanto são lembrados por seus entes queridos. Essas
lembranças são quase.Como uma moeda, de maneira que quem é mais celebrado no nosso mundo
desfruta de luxo e riqueza, enquanto quem está perto de ser esquecido tenta se virar em barracos e
palafitas. Os locais representados no longo são muito detalhados, e na pequena cidade mexicana, na qual
a trama se inicia, é quase possível sentir o cheiro das flores colocadas nos altares e túmulos, em
homenagem aos parentes que Partiram. Já na terra dos mortos, a sensação de mergulhar naquele
universo é ainda mais intensa, com uma explosão de cores neon e músicas alegres que transportem o
espectador imediatamente para um mundo vibrante que difere completamente de qualquer caracterização
de pós-vida que conhecemos. Aliás, as canções merecem uma menção especial. Além de serem
excelentes composições, elas foram muito bem adaptadas para o português, e a dublagem conseguiu
capturar a essência da mensagem e da empolgação original. Embora uma ou duas faixas da trilha estejam
um pouco melhores em inglês ou espanhol, é possível ver o filme totalmente dublado e sair bem satisfeito
do cinema. [...] Você se sente no meio da multidão que povoa as diferentes regiões da cidade, entende
como cada uma delas funciona e imagina que suas pessoas amadas que partiram estão se divertindo por
lá, já que você se lembra delas com carinho.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE (EF05LP01,
EF05LP02 E EF05LP04)

DATA DE ENTREGA08/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema; Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial em
sala de aula por meio da oralidade. Características da fala

Continuando:
O envolvimento é tamanho que, quando os momentos mais emotivos do filme chegam, as lágrimas
que surgem na plateia não parecem simplesmente um golpe barato dos roteiristas: elas são naturais,
como a vida ou a morte. Leve sua caixa de lencinhos de papel para o cinema.
• Responda:
Em que lugar esse texto seria publicado?

a) Em jornais, revistas e sites que divulgam notícias sobre dramaturgia e artes.
b) Em jornais, revistas e sites dedicados a registrar biografias de jornalistas.
c) Em revistas em quadrinhos, ou site de celebridades.
d) Em livros científicos.
• Para quem esse texto foi escrito?

a) Público infantil.
b) O público para este tipo de texto são leitores e internautas interessados em crítica de cinema.
c) Público que não se aplica a nenhum tipo de leitura.
d) Para um público da terceira idade.
• Nesse trecho, a que se refere à palavra LONGA.

a) Uma cidade Mexicana.
b) Ao filme.
c) Aos altares.
d) Música.
• Qual significado da palavra resenha?

a) É uma produção textual, por meio da qual o autor faz uma breve apreciação, e uma
descrição a respeito de acontecimentos culturais como uma feira de livros ou de obras
cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias.
b) Resumo que só pode ser feito de livro.
c) O julgamento que faço de qualquer coisa que leio.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA04)

DATA DE ENTREGA:08/09/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema:Numeros
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal
Segundo a pesquisa e o projeto do salário mínimo que foi realizado, marque a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)

R$ 980,00.
R$ 1500,00.
R$ 1.045,00.
R$ 1.035,00.

• O Euro e o dólar são moedas usadas em vários Países:

a)
b)
c)
d)

Índia.
Brasil.
19 Países.
Em nenhum País o dólar é usado.

• Uma papelaria fez o pedido de lápis para as vendas de início de ano.Foram solicitados 15
caixas com 144 lápis em cada uma delas. O resultado dessa operação é:

a)
b)
c)
d)

2140
2150
2160
2000.

• Calcule a quantia que cada pessoa conseguiu economizar ao longo de um ano. Guilherme
economizou R$ 350,00, seu irmão guardou o triplo desse valor. O valor economizado pelo seu
irmão foi:

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(

) R$ 2.000,00
) R$ 800,00
) R$ 1.050,00
) R$ 1.000,00

• O resultado da divisão 3.960:12 é:

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(

) 480
) 330
) 335
) 331

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA03

EF05MA04)

DATA DE ENTREGA:08/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema:Numeros
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal

• Dividindo 389 maçãs para 16 crianças,o quociente e o resto serão:

a)
b)
c)
d)

24 e restará 5.
25 e restará 5.
26 e restará 6.
24 e restará 1.

• Questão: Para cada número do quadro, escreva uma adição, subtração e multiplicação:
Ex: No numero 24:

( não copiem o exemplo)

Adição: 12+12=24
Subtração: 76-52=24
Multiplicação: 8x3=24

• César e seus amigos são atletas e participam dos jogos de outono. Os pontos de cada um estão
representados no gráfico abaixo:

a) Quantos pontos tem Tiago? _________________
E Toninho? ______________.
b) Se o Tito fizesse 227 pontos a mais, ele alcançaria o Rui? (
) sim (

) não.

c) Leo, Tiago e César formam uma equipe. Quantos pontos tem
essa equipe? ____________.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF05MA02

DATA DE ENTREGA:08/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema:Numeros
Objeto de conhecimento:Comparação e ordenação de números raciais

na representação decimal
Sistema de numeração decimal
• Responda o resultado das operações em numeração romana:

EF05MA04 EF05MA01)

a) 15 + 39 = _________________
b) 25 + 10 = _________________
c) 13 x 5 = __________________
d) 96 – 25 = ___________________
e) 400 – 150 = _________________
f) 36 x 3 = ____________________
g) 50x2=______________________
h) 10x5=_____________________
i) 10 x 10=___________________
• Qual é o resultado?

• O Pico da Neblina, localizado na serra do Imeri (Amazonas), é o ponto culminante do
Brasil, com 2.994 metros de altura. Já o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó (divisa
entre Minas Gerais e Espírito Santo), tem 2.892 metros de altura. Qual é a diferença em
metros, entre esses dois picos brasileiros?
Operação

Resposta:____________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
CIÊNCIASHABILIDADE(EF05CI03

EF05CI12)

DATA DE ENTREGA:09/09/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema: Matéria e energia

Objeto de conhecimento: Ciclo hidrológico

Com relação à mudança de estado físico da água assinale a alternativa incorreta:

a) Solidificação é a passagem de um líquido para o estado sólido, como sucede com a água
passando a gelo.
b) Fusão é a passagem de sólido para sólido.
c) Vaporização é a passagem de um líquido para gasoso.
d) A vaporização da água pode ser feita por ebulição (processo lento e imperceptível) ou por
evaporação (processo rápido, provocado pela fervura da água).

A água pode ser reconhecida pelas seguintes qualidades, exceto:

a) Água destilada: é obtida pela liquefação ou condensação do vapor de água. Não possui sais
nem impurezas. Também serve para ser bebida.

b) Água potável: é aquela que não pode ser bebida. É limpa e não possui micróbios nem
substâncias tóxicas. Possui pequena quantidade de sais.

c) Água mineral: possui menos sais do que a água comum e brota de poços artesianos. Pode ser
classificada em ferrugem e magnesiana.

d) Água termal: brota do solo com temperatura elevada. Tem indicações médicas.

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
HISTÓRIAHABILIDADE(EF05HI01

EF05HI02)

1-

DATA DE ENTREGA:08/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema::Povos e culturas

Objeto de conhecimento: As formas de organização social e política: a noção
de estado

Reveja a pintura de Nicolas Delerive e leia o texto.

[…] “Uma cena terrível de confusão e aflição tomou conta de todas as classes assim que se tornou
conhecida a intenção do príncipe de embarcar para o Brasil: milhares de homens, mulheres e crianças
estavam constantemente na praia, empenhando-se por escapar a bordo. Muitas senhoras distintas
entraram na água na esperança de alcançar os botes, mas algumas, desgraçadamente, morreram na
tentativa”, descreve o tenente Thomas O’Neill, que estava ao mar, em seu navio, mas ouviu a história de
outro oficial britânico.
• O texto e a pintura referem‑se a que acontecimento?_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2-Muitas mulheres tiveram e continuam tendo importante influência no cenário político de vários Países.
Lembrando-se de nossa aula, escreva nomes de mulheres que ocupam ou já ocuparam cargos na nossa
política brasileira, ou em outros Países.
3- Com a Proclamação da Independência, dom Pedro recebeu o título de imperador e defensor perpétuo
do Brasil. Em25 de março de 1824, após vários desentendimentos com a elite participou do processo de
independência, Pedro outorgou a primeira Constituição da nova ação. Responda:

• Quem autorizou a 1° constituição no Brasil? E quando?
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
GEOGRAFIA-

DATA DE ENTREGA:08/09/2020
TRÇA-FEIRA

HABILIDADE(EF05GE04

Tema::população brasileira e fatores do crescimento
EF05GE05)
Objeto de conhecimento: Territórios redes e urbanização
Processo de modernização do Brasil.
1Marque um X na alternativa correta de acordo com o que estudamos sobre o tema
abordado acima.

( ) Industrialização é a ampliação de diversos tipos de indústrias com produção de mercadorias
e capacidade de gerar empregos para suprir as necessidades do homem.
( ) O processo industrial não traz problemas ambientais para o mundo.
( ) Este processo não gera grandes transformações no território
2) Cite os problemas ambientais que a modernização da indústria tem causado ao nosso
meio ambiente.
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Observe as imagens a seguir, e escreva a diferença entre elas antes e depois da
modernização industrial. Quais diferenças você percebe na paisagem retratada?

https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geografia/71476-confira-27-imagens-impressionantes-de-cidades-antes-edepois.htm#:~:text=10.%20Rio%20de%20Janeiro,%20Brasil

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
ARTESHABILIDADE(EF15AR03)

DATA DE ENTREGA:08/09/2020
SEXTA-FEIRA
Tema: Artes visuais
Objeto de conhecimento:Manifestaçoes artisticas

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
RELIGIÃOHABILIDADE(EF04ER03)

DATA DE ENTREGA:08/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema:Manifstação religiosa e culturais
Objeto de conhecimento: Ritos religiosos

ETAPAS DA VIDA
Pensando nas etapas da vida, que tal construir um caminho simbólico e colocar diferentes
placas marcando os principais acontecimentos de sua vida?
1- Ilustre o caminho com desenhos e sinalize situações e ações importantes que demonstrem o que você viveu até
aqui.

Por exemplo:
  Onde e quando você nasceu.
 Como foi celebrada a sua chegada quando você nasceu.
 As comemorações, festas ou celebrações de sua família ou religião. Quando você entrou na escola.
  Se fez alguma viagem, festa ou algo que seja importante para você. Se você mudou de endereço.
 Datas que lembrem perdas de algo ou alguém de que(m) você gostava muito (podem ser
pessoas, animais de estimação ou outro tipo de perda).

Ao observar um caminho
Simbólico, é possível
Conhecer um pouco melhor

Verdade! Ao conhece as situações pelas
quais as pessoas passaram, também é
possível aumentar o respeito por elas.
2- Que gesto de respeito podemos fazer para homenagear nossas histórias de vida?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 31/08/2020

DATA DE ENTREGA:08/09/2020

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 escreve ache o caminho certo,
após ter certeza, faça um colorido no caminho que leva ao gol!

