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5º ANO - 9ª Coletânea de Atividades não Presenciais 
ESCOLA:________________________________________________________ 
PROFESSOR (A):__________________ DATA:______/________/__________ 
ALUNO (A):______________________________________________________ 
 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

GÊNERO TEXTUAL: CANÇÃO 
 

A canção é uma composição musical para a voz humana, escrita, normalmente sobre 
um texto, e acompanhada por instrumentos musicais. 

 
1- Leia o texto abaixo: 

 

 

Era uma vez 
 

Sandy & Júnior /Toquinho 
 

Compositor: Álvaro Socci/ Cláudio Matta 
 

Era uma vez 
Um lugarzinho no meio do nada 
Com sabor de chocolate 
E cheiro de terra molhada 

 
Era uma vez 
A riqueza contra a simplicidade 
Uma mostrando pra outra 
Quem dava mais felicidade 

 

Pra gente ser feliz 
Tem que cultivar as nossas amizades 
Os amigos de verdade 
Pra gente ser feliz 
Tem que mergulhar na própria fantasia 
Na nossa liberdade 

 

 

Uma história de amor 
De aventura e de magia 
Só tem a ver 
Quem já foi criança um dia 

 
Uma história de amor 
De aventura e de magia 
Só tem a ver 
Quem já foi criança um dia 

 

 

 TODA A ATIVIDADE DEVE SER COPIADA E REALIZADA NO  

CADERNO DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 AO FINALIZAR A TAREFA, TIRE FOTOS E POSTE NO GRUPO, PARA 

VERIFICAÇÃO DO PROFESSOR. 

 NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR PARA QUAL PROFESSOR É A FOTO.  
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ANÁLISE E ENTENDIMENTO DA MÚSICA 

1- Leia com atenção a letra da música “Era Uma Vez”. Depois, responda as questões 

a seguir. 

a- Qual é o título da música? ____________________________________ 

b- Quem canta essa música? ___________________________________ 

c- Onde era o lugarzinho da música? _____________________________ 

d- Que sabor e que cheiro tinha o lugarzinho? ______________________ 

e- O que a riqueza e a simplicidade mostravam uma para a outra? ______ 

f- Segundo o texto, o que a gente tem que fazer para ser feliz? ________ 

g- O que você acha que a gente precisa fazer para ser feliz? ___________ 

 

2- O texto é: 

(   ) Uma propaganda   (   ) Uma Música    (   ) Uma Fábula 

 

3- Descreva como era “o lugarzinho no meio do nada” e “Como as pessoas viviam lá”, 

de acordo com a música. 

_____________________________________________________________ 

 

4- A receita para a felicidade que o compositor relata na canção é: 

(   ) Cultivar as amizades verdadeiras, mergulhar na fantasia e sermos livres. 

(   ) Morar em um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate. 

(   ) Morar em um lugarzinho no meio do nada com cheiro de terra molhada. 

 
5- Complete a estrofe com as palavras que faltam: 

 
Pra gente ser __________ 
Tem que ___________ as nossas amizades 
Os amigos de ________________ 
Pra gente ser ______________ 
Tem que ________________ na própria ________________ 
Na nossa ___________________, 

 

 

CAPRICHO NA LETRA!!! 
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9ª Coletânea de Atividades não Presenciais 
 

ESCOLA:________________________________________________________ 
PROFESSOR (A):__________________ DATA:______/________/__________ 
ALUNO (A):______________________________________________________ 
 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 
 

1. Resolva as situações problemas. 
 

a. Em uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos 

transportará em 35 viagens, levando sempre essa quantidade? 

 

b. Luana organizou um desfile. Para isso, juntou algumas peças de roupas, como 

mostra a tabela a seguir: 

       De quantas maneiras 

diferentes ela pode se       vestir utilizando 1 

vestido e 1 jaqueta?  

 

 

c. Para montar um sanduíche, tenho disponíveis os seguintes ingredientes: 

 

 

 
 
 
 

 De quantas formas diferentes poderia montar meu sanduíche, combinando 1 
ingrediente de cada coluna? 

 
 
 
 
 

VESTIDOS JAQUETAS 

Florido Jeans 

Preto Branca 

Branco  --------- 

 TODA A ATIVIDADE DEVE SER COPIADA E REALIZADA NO CADERNO DE 

MATEMÁTICA. 

 AO FINALIZAR A TAREFA, TIRE FOTOS E POSTE NO GRUPO, PARA 

VERIFICAÇÃO DO PROFESSOR. 

 NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR PARA QUAL PROFESSOR É A FOTO.  

 

 

PÃO RECHEIRO SALADA 

De forma Queijo Alface 

De leite Presunto Tomate 
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d. Para informar sobre os principais sintomas da Dengue, 16 amigos resolveram 

distribuir alguns folhetos. Cada um distribuiu 145 folhetos. Ao todo, foram 
distribuídos? 

 
 

e. A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as 
crianças mais gostavam. Cada criança podia votar em um só filme. A tabela 
abaixo mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos. 
 

 Quantos meninos 
responderam à pesquisa? E 
quantas meninas? 

 Qual foi o tipo de 
filme mais votado? 
 
 

 
 

f. A professora de Jonas pediu para ele decompor um número é ele fez da 
seguinte forma: 

 
 Qual foi o número dado pela professora? 

 
 

g. Num jogo de futebol foram registradas 85.314 pessoas pagantes. Se o estádio 
tem 90.000 lugares, quantos ingressos não foram vendidos? 

 
 

h. Em um supermercado foram vendidos 1.876 pacotes de leite desnatado e 1.097 
pacotes de leite integral. Quantos pacotes de leite desnatado foram vendidos a 
mais que os integrais? 
 

 

i. Em uma granja foram produzidas 61 dúzias de ovos. Esses ovos serão 
distribuídos igualmente em 9 caixas. Quantos ovos serão guardados em cada 
caixa? 

 
 

j. Comprei uma moto no valor de R$ 16.424,00, vou pagar esse valor em 8 
prestações iguais. Qual será o valor de cada prestação? 
 

 
 

 
Capricho na letra!!! 

 

 

Tipo de Filme Números de votos 

Meninas Meninos 

Aventura 8 10 

Comédia 7 2 

Desenho 5 5 

Terror 2 4 

4 X 1.000 + 3 X 10 + 5 

X 1 

NÃO ESQUEÇA DE FAZER AS 

OPERAÇÕES E DEIXÁ-LAS 

REGISTRADAS NO CADERNO. 

É NECESSÁRIO FAZER A 

RESPOSTA DE TODOS OS 

PROBLEMINHAS. 
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GEOGRAFIA  

5º ANO - 9ª - Coletânea 

 

Etnias e o povo brasileiro. 

Leiam o texto sobre a população brasileira:  

 

1-Vocês conhecem algo sobre os povos no Brasil?  

2-Quem são os povos brasileiros? Quem são as pessoas que compõem o Brasil?  

3-É importante que um país tenha um povo diversificado? As pessoas no Brasil são 
idênticas ou diferentes umas das outras?  

4- Como a diversidade étnico-racial brasileira pode ser verificada no seu lugar de viver? 

5- Observem o mapa abaixo e responda as questões. 

 
a-O que vocês vêem na imagem? Esta imagem representa algum mapa? O que esta 
imagem tenta nos transmitir?  
 
b - Você consegue observar que na imagem as pessoas são iguais ou diferentes? O 
que significa isso?  
 
6- Pesquise no dicionário o significado da palavra: Miscigenação.      
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HISTÓRIA  

5º ANO - 9ª - Coletânea  

 

Atividade de história: Período Paleolítico e Neolítico. 

 

1.  A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico (entre 10 000 a.C. e 7000 a.C.) 

foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, 

poderíamos citar: 

2. Quais os instrumentos feitos pelos primeiros seres humanos com seus modos de 

vida. 

3. O ser humano primitivo deixa de ser nômade – sem moradia fixa – e passa a ser 

sedentário. O processo de sedentarização do ser humano só foi possível a partir do 

momento em que:  

(    ) o ser humano desenvolveu a escrita. 

 (   ) o ser humano aprendeu a praticar a agricultura e a criar animais.  

(    ) o ser humano dominou a natureza, com a produção do fogo.  

4 . Assinale com V as afirmações que julgar verdadeiras e com F as falsas. 

 ( ) Estudos indicam que os primeiros seres humanos viviam na Ásia.  

( ) A atividade de caça contribuiu para a sedentarização das populações. 

 ( ) A sedentarização possibilitou o crescimento de comunidades humanas 

5.O que foi o período Paleolítico? 

6. Quais suas características principais?  

7. Neste período, os homens eram nômades. O que isso significa? 

 8. Com relação à economia, como era na fase do Paleolítico? 

9 . Cite uma das grandes descobertas do período. 

10 .Vocês sabem o que significa Pré-história? 

11. Como vocês imaginam que era a vida das pessoas nesse período? 
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CIÊNCIAS  

5º ANO - 9ª - Coletânea  

COBERTURA VEGETAL E O EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE.

 

1 – Qual o papel da cobertura  vegetal para o meio ambiente? 

2 – Como a cobertura vegetal pode influenciar na qualidade do ar atmosférico? 

3- Qual o papel da restinga para o meio ambiente? 

4 - As matas ciliares precisam ser mantidas e preservadas, pois possuem importante 
papel no equilíbrio ecológico. Sobre a função dessa cobertura vegetal, estão corretas 
as proposições a seguir, exceto: 

( ) São importantes corredores ecológicos que favorecem a conservação da 
biodiversidade. 

(  ) Contribuem para o controle e redução do processo de assoreamento dos cursos 
d'água. 

(  ) As matas ciliares intensificam a força das águas que chegam a rios nos períodos de 
precipitação acentuada. 
 

5 – O tipo de cobertura vegetal influencia na infiltração da água no solo? 

6 – Registre no seu caderno propostas para minimizar os impactos do desmatamento 

ou mudança de uso do solo para o meio ambiente. 
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5º ano - Educação física - 9ª Coletânea 

 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras 

Olá alunos! 

Nossa atividade da 9ª coletânea é bem divertida! 

 Então chame a família para jogar contigo! 

 

Atividade: Arremesso Pontuado! 

Material: 

- Fita crepe, durex colorido, giz ou qualquer outro  

objeto que dê para desenhar no chão. 

- Bolinhas de papel, pedrinhas, tampinhas de garrafa ou de leite. 

Jeito de brincar: 

- Comece desenhando no chão com a fita um quadrado maior. Depois desenhe mais 

três quadrados, sendo um dentro do outro conforme mostra a figura. 

- Serão 4 quadrados no total, cada quadrado terá um valor diferente do outro. O quadro 

de maior tamanho terá o valor de 10 pontos, conforme os quadrados vão diminuindo a 

sua pontuação vai aumentando seguindo a ordem 20, 30, e o menor de todos valerá 40 

pontos. 

- Marque uma certa distância do desenho para iniciar os arremessos. Você poderá 

jogar sozinho ou realizar uma disputa com alguém da sua família. 

- Agachado na distância marcada, você irá arremessar o objeto (deslizando no chão) 

para tentar acertar o quadrado. O objetivo é que o objeto pare dentro do quadrado para 

valer a pontuação. 

- A quantidade de bolinhas ou tampinhas que você tiver, serão suas chances de jogar. 

- O local em que o objeto parar equivale a quantidade de pontos marcado pelo aluno, 

faz-se a contagem dos pontos e veja quem venceu. 

- Ao jogar sozinho, você pode ver quantos pontos faz em cada rodada.  

- Como variação da atividade você poderá realizar uma rodada jogando com os Pés. 

Então vamos lá?! - Faça seu jogo bem legal e mande uma foto ou um pequeno vídeo 

para a professora.    

Obs: Será postado um vídeo no dia da aula para uma melhor explicação da 

atividade. 
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5º ANO    -    ARTE -         9º  COLETÂNEA 

 

Atividade de arte 5º ano- Musica- produção visual. 

 

1_ Escolha uma música que você gosta muito. Coloque a música para você ouvir e 

durante a reprodução produza em seu caderno um desenho. Desenhe o que vier na 

sua cabeça durante o tempo em que a música estiver tocando. Após o final do 

desenho, coloque na folha o nome da música e do cantor. 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!! 

Logo estaremos juntos! 

Prof. Unir Rabelo. 
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5º ANO - INGLÊS - 9º Coletânea 

Assunto: Café da manhã                           (continuação) 

A)Ligue 

 

Toast ●                                                   ● mel 

Honey●                                                  ●  torrada 

Sugar●                                                  ● ovos 

Eggs●                                                   ●  açúcar 

Apple●                                                  ●  chocolate 

Chocolate●                                           ●  maçã

B)Desenhe: 

1)Eggs 

2)Apple 

3)Toast 

4)Cake 

5)Bread 

6)Cheese 

7)Tea 
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