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11ª Coletânea de Atividades não Presenciais   5º ano- EMEF “ITAPUTANGA” 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
GÊNERO TEXTUAL: TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
O texto de divulgação científica caracteriza-se por ser expositivo e argumentativo. São 

produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de 
investigações sobre determinado tema. 

 
 

1- Leia o texto abaixo: 
 

A TARTARUGA AMARELA 
 

 

 

A tartaruga-amarela é uma espécie de tartaruga marinha comum nos Oceanos de todo 

o mundo, mas que se encontra ameaçada de extinção. As medidas de uma tartaruga-amarela 

têm uma média de 90 centímetros de comprimento quando totalmente crescido, embora os 

indivíduos maiores de até 270 centímetros foram descobertos. Uma tartaruga cabeçuda já 

adulta, pesa aproximadamente 135 kg com os maiores exemplares pesando mais de 454 kg.  

A cor da pele varia do amarelo ao marrom, e a casca normalmente é marrom 

avermelhada. Não há diferenças externas em sexo antes da tartaruga se tornar um adulto, a 

diferença mais óbvia é que os machos adultos possuem caudas mais grossas e mais longas 

que as fêmeas.  

                                        Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tartaruga-comum 

 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.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tartaruga-comum
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     2- COMPLETE: A palavra amarela tem... 

     a) Quantas sílabas?________ 

     b) A sílaba inicial é?________ 

     c) A sílaba final é?_________ 

 

    3- Quantas palavras tem o título? _________ 

 

    4- Este texto serve: 

     (   ) para divertir          (   ) dar informação – divulgação cientifica       (   ) passatempo 

      

    5- De onde foi retirado esse texto? _________________________________________ 

 

    6- Em quais oceanos podemos encontrar essas tartarugas? 

     (   ) Oceano Pacífico       (   ) Pacífico e Índico       (   ) Todos 

 

     7- O que significa a palavra “extinção”?  

 

     8- Você conhece outros animais que estão em “extinção”? Quais?  
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11ª Coletânea de Atividades não Presenciais 5º ano  
 

ESCOLA:_______________________________________________________ 
PROFESSORA:___________________ DATA:______/________/__________ 
ALUNO (A):_____________________________________________________ 
 
DISCPLINA: MATEMÁTICA 

 

 ATIVIDADES. 

1. Responda. 

 

a. Quantas horas há em 4 dias? ____________________ 

b. Quantos minutos há em 8 horas? _________________ 

c. Quantos minutos há em 1 dia? ___________________ 

d. Quantos segundos há em 1 dia? _________________ 

 

2. Observe os relógios abaixo e escreva qual o horário cada um deles está marcando. 

 
3. Copie os horários para os relógios correspondentes e desenhe os ponteiros conforme 

os horários escritos. 

 
 

 

 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.  
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4. Escreva qual o horário está marcado em cada um dos relógios abaixo. 

 
5. Resolva as situações problemas. 

 

a. Quando o relógio anunciou a hora certa, Chico 

 percebeu que o seu relógio estava atrasado 9 minutos. 

Já o relógio de Antônia estava adiantado 7 minutos. 

- Que horas marcava o relógio de Chico?  

– Que horas marcava o relógio de Antônia? 

 

b.  Davi quer comprar 5 camisas e 2 bonés. Cada camisa custa R$ 76,39 e cada boné 

custa R$ 37,95. Quanto ele vai gastar?   Ele tem FR$1.000,00.   O dinheiro que ele tem 

vai dar para comprar? Vai ter troco? Quanto? 

 

c. 1Kg de repolho custa R$ 2,39, 1 kg de tomate R$ 2,99, 1 k de batata R$ 1,89. Quanto 

irá gastar Joana se comprar:  

 

 4kg de tomate 

 3kg de repolho  

 5kg de batata  

 
6- Responda. 
 

a. Qual é a moeda brasileira? _______________________ 
b.  Qual é o seu símbolo?  _________________________ 
 
6. Utilizando o símbolo da moeda brasileira, escreva os valores correspondentes. 
 
a. Quinze reais e seis centavos _____________________ 
b. Treze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e nove centavos _________________ 
c. Dois centavos _________________ 

 
7. Escreva os valores por extenso. 

 
a. R$ 2.189,43 _____________________________________________________________ 
b. R$ 963,89 ______________________________________________________________ 
c. R$ 41, 78 ______________________________________ 
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E.M.E.F” ITAPUTANGA” 

CIÊNCIAS – 11ª COLETÂNEA – TURMA: 5º ANO 
 

A digestão 
1.Qual a função dos dentes no processo de digestão? 

2. O que fazem as glândulas salivares? 

3. Com relação a língua, qual papel ela desempenha? 

4. O que acontece quando mastigamos? 

5. A válvula chamada epiglote é responsável pelo que? 
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E.M.E.F” ITAPUTANGA” 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA – 11ª COLETÂNEA – TURMA: 5º ANO 

 

Trabalho e inovação tecnológica. 

As tradições orais  e a valorização da memória. 

Tecnologia e relação interpessoais. 

Conhecendo a relação de todos com a tecnologia. 

.A tecnologia está presente em alguns momentos da sua vida. Nesse sentido, propomos 

que reflita, de acordo com a sua realidade tecnológica, sobre as seguintes questões: 

O que você entende por tecnologia? 

O que você compreende por inovação? 

Quais experiências ou conhecimentos você já possui sobre tecnologia e inovação? 

Quais tecnologias você carrega com você e utiliza no seu dia –a –dia ? 

Essas tecnologias são digitais ou não? 

1.Explique como ocorrem as relações interpessoais pela internet e quais benefícios ou 

malefícios essas relações podem provocar na sociedade em geral? 

 

2.Há vantagens nessas  relações interpessoais ocorridas pela internet?Comente. 

 

3.Responda com suas palavras: o que são redes sociais e o objetivo de sua  criação? 
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4. Analise a música: Pela Internet do cantor Gilberto Gil e explique com suas 

palavras como a tecnologia é vista pelo compositor, após faça um paralelo 

com o nosso cotidiano. 

Criar meu  web site 

Fazer minha home -page 

Com quantos gigabytes 

Se faz uma jangada 

Um barco que veleje 

 

Criar meu  web site 

Fazer minha home -page 

Com quantos gigabytes 

Se faz uma jangada 

Um barco que veleje 

Que veleje nesse informar 

Que aproveite a vazante da infomaré 

Que leve um oriki do meu velho orixá 

Ao porto de um disquete de um micro em Taipé 

 

Um barco que veleje nesse infomar 

Que aproveite a vazante da infomaré 

Que leve meu e-mail até Calcutá 

Depois de um hot-link 

Num site de Helsinque 

Para abastecer 

Eu quero entrar na rede 

Promover um debate 

Juntar via Internet 

Um grupo de tietes de Connecticut 

 

Eu quero entrar na rede 

Promover um debate 

Juntar via Internet 

Um grupo de tietes de Connecticut 

 

De Connecticut de acessar 

O chefe da Mac Milícia de Milão 

Um hacker mafioso acaba de soltar 

Um vírus para atacar os programas no Japão 

 

Eu quero entrar na rede para contactar 

Os lares do Nepal, os bares do Gabão 

Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular 
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Que lá na praça Onze 

Tem um videopôquer para se jogar 

https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/68924/ 

 

5.Encontre na letra da canção aspectos positivos e negativos mencionados quanto ao 

uso da tecnologia. Em seguida, explique quais aspectos predominam. Você concorda 

com essa confirmação? Por quê? 

Aspectos positivos 

 

Aspectos negativos 
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EMEF ITAPUTANGA 

Atividade de arte: 5º ano- 11ª coletânea 

Conteúdo:  Música- Prática artística manual. 

1_ Chegou a hora de você produzir seu próprio instrumento musical, você pode 

escolher uma das opções abaixo ou produzir outro que você conheça. Use sua 

criatividade e peça ajuda a um adulto.   

Um dos instrumentos mais simples de fazer é o chocalho: basta uma lata de bebida 

vazia e limpa, grãos de milho ou feijão e fita adesiva. Após inserir os grãos pela 

abertura, até alcançar um terço da lata, feche com a fita adesiva e está pronto! No lugar 

da lata, você também pode usar uma garrafa PET de 600ml ou menor. 

 

 

Um mini tambor pode ser confeccionado com uma lata de alumínio (pode ser de leite 

em pó, por exemplo), balão de festa e elástico de borracha, desses usados em 

escritório. Corte a ponta do balão e prenda a base dele sobre a abertura da lata, com o 

auxílio do elástico de borracha. Ele deve ficar esticado para produzir som. Para as 

baquetas, coloque rolhas de garrafa na ponta de dois palitos para churrasco ou utilize 

varetas de plástico sem ponta. Se desejar enfeite seu tambor. 

 

https://www.fragmaq.com.br/blog/reciclagem-residuos-solidos/reciclagem-de-aluminio-e-latas/
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11ª Coletânea 

 
 

EMEF ITAPUTANGA 

Disciplina: Educação Física 

Turma:  5° ano 

Unidade Temática: Danças 
 

Olá Alunos! 

Nessa 11ª coletânea, estamos dando continuidade ao conteúdo Danças e Cantigas de 

Roda. Você já se divertiu fazendo a coreografia da cantiga de roda “Ai bota aqui o meu 

pezinho” não é mesmo? 

Agora, vamos de pesquisa! 

 

Atividade: Pesquisa de entrevista. 
 

1- Faça uma “entrevista” com seus pais, tios ou avós! 

Pergunte à eles e anote em seu caderno: 

 

A) Quais eram as cantigas de roda ou danças que eles brincavam quando crianças? 

R= 

 

B) Escolha um tipo de dança que você goste e faça uma pesquisa sobre ela. 

Grave um pequeno vídeo dançando o estilo ou o ritmo que você escolheu. Se quiser, 

peça que seus pais façam com você! 

 Ex: Dança sertaneja, Hip hop, Rock, Balé, Samba, Música Gospel e etc... escolha o 

ritmo que você mais se identifica. 
 

Poste no grupo da sua turma, o pequeno vídeo gravado (no máximo 1 minuto), para a 

professora registrar a sua presença. 
  

Obs: Se o aluno preferir, pode gravar o vídeo de uma coreografia com música 

Gospel. Vamos lá! Escolha uma música bem legal e use a sua criatividade!! 

 

Boa aula e divirta-se! 
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11ª Coletânea 
 

 

EMEF ITAPUTANGA 

Disciplina: Educação Física 

Turma:  5° ano 

Unidade Temática: Danças 

 

Olá Alunos! 

Nessa 11ª coletânea, estamos dando continuidade ao conteúdo Danças e Cantigas de 

Roda. Você já se divertiu fazendo a coreografia da cantiga de roda “Ai bota aqui o meu 

pezinho” não é mesmo? 

Agora, vamos de pesquisa! 

 

 

 

Atividade: Pesquisa de entrevista. 
 

2- Faça uma “entrevista” com seus pais, tios ou avós! 

Pergunte à eles e anote em seu caderno: 

 

C) Quais eram as cantigas de roda ou danças que eles brincavam quando crianças? 

R= 
 

D) Escolha um tipo de dança que você goste e faça uma pesquisa sobre ela. 

Grave um pequeno vídeo dançando o estilo ou o ritmo que você escolheu. Se quiser, 

peça que seus pais façam com você! 

 Ex: Dança sertaneja, Hip hop, Rock, Balé, Samba, Música Gospel e etc... escolha o 

ritmo que você mais se identifica. 

 

Poste no grupo da sua turma, o pequeno vídeo gravado (no máximo 1 minuto), para a 

professora registrar a sua presença. 

  

Obs: Se o aluno preferir, pode gravar o vídeo de uma coreografia com música 

Gospel. Vamos lá! Escolha uma música bem legal e use a sua criatividade!! 

 

Boa aula e divirta-se!! 
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EMEF ITAPUTANGA 

Disciplina: Inglês       Série/Turma: 5º Ano         Professora: Márcia Trinas 

Assunto: Café da manhã                                                           11ª Coletânea 

A-Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

1- Ham          

2-Bread 

3- Coffee 

4-Cake 

5-Butter 

6-Bacon 

7-Milk 

8-Cheese 

9-Cookies 

10-Jam 

11- Orange 

12-Tea 

13- Chocolate 

14-Apple 

15-Eggs 

16-Strawberry 

17-Sugar 

18-Pancake 

19- Honey 

20-Toast 

 

 

 

(     ) Torrada 

(     ) Mel 

(     ) Bolo 

(     ) Leite 

(     ) Queijo 

(     ) Manteiga 

(     ) Café 

(      ) Pão 

(     ) Geleia 

(     ) Presunto 

(     )Maçã 

(     ) Bacon 

(     ) Chocolate 

(     ) Biscoitos 

(     ) Chá 

(    ) Laranja 

(     ) Morango 

(     )Panqueca 

(     ) Açúcar 

(     ) Ovos 
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