
 

5° ANO – EMEF ITAPUTANGA– ANO: 2021 –  1 

EMEF “ITAPUTANGA” 

5° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):__________________________________________________Turma:___

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1 Leia o texto abaixo 

 

 

- Objetivos:  

• Identificar o diário como gênero da ordem do relatar, pertencente ao domínio social da memoriza-

ção e documentação das experiências humanas, situando-as no tempo; 

• Identificar as características estruturais e funcionais do gênero diário; 

• Expressar oralmente e de forma escrita as ideias e opiniões;  

• Aperfeiçoar a capacidade comunicativa do aluno;  

•  Desenvolver o hábito de leitura;  

• Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura;  

• Compreender e interpretar a história trabalhada; 

• Observar e comparar a escrita das palavras; 

• Conhecer alguns sinais de pontuação; 

• Identificar os sinais de pontuação e sua função no texto; 

• Desenvolver a interpretação e leitura. 

- Orientações:  
* Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades. 

* Copiar e resolver as todas as atividades no caderno. 
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1. Responda as perguntas abaixo de acordo com o texto: 

a- Que gênero textual é esse?  

b- Como ele está organizado? 

c- Para que serve essa página de diário? 

d- Com o que a pessoa que escreve o diário não concorda? 

e- Quais as justificativas dela para não dormir cedo? 

f- O que a mãe explica para a filha sobre dormir cedo? 

g- Por que ela queria ficar acordada até tarde? 

3. A menina que escreve o diário respeita as ordens dos pais? Explique: 
 

4. Leia: 
“Queridíssimo diário, eu tenho culpa se passa um montão de programas legais de-
pois das 10?” 

a) Qual palavra poderia substituir a palavra montão alterando o sentido da frase: 

(  ) Vários (  ) Muitos (  ) Diversos (  ) Poucos 

b) Reescreva a frase fazendo essa alteração. 

_______________________________________________________ 

5. Leia: 

“Mas minha mãe é dura na queda!” 

• A expressão destacada significa: 

A-(  ) Sempre muda de opinião.  B- (  ) Não se machuca ao cair.  C- (  ) Não    muda de opi-
nião. 

 
PRODUÇÃO DE TEXTO 
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GRAMÁTICA 

SINAIS DE PONTUAÇÃO 

• PONTUAÇÃO É A UTILIZAÇÃO DE SINAIS GRÁFICOS PARA AUXILIAR A 
COMPREENSÃO DA LEITURA.  

• OS SINAIS DE PONTUAÇÃO SÃO: 

▪ (.) PONTO FINAL: QUE APONTA O FINAL DE UMA FRASE. 

▪ (,) VÍRGULA: INDICA UMA PAUSA NA LEITURA. 

▪ (;) PONTO-E-VÍRGULA: APONTA UMA PAUSA MAIOR QUE UMA VÍRGULA. 

▪ (:) DOIS PONTOS: É USADO PARA INICIAR UMA EXPLICAÇÃO. 

▪ (?) PONTO DE INTERROGAÇÃO: É COLOCADO NO FINAL DA FRASE E INDICA UMA 
PERGUNTA. 

▪ (!) PONTO DE EXCLAMAÇÃO: MOSTRA ESPANTO, ADMIRAÇÃO, SURPRESA, ETC. 

▪ ( – ) TRAVESSÃO: USAMOS NO INICIO DE DIÁLOGOS OU PARA DESTACAR PARTES 
DE UMA FRASE. 

 
 

ATIVIDADES 
 

6. Retire do texto uma frase com: 

 
a- Sinal de exclamação = _______________________________________ 

b- Sinal de interrogação = _______________________________________ 

c- Dois pontos =_______________________________________________ 

 
 

7. Ligue corretamente: 

 
 

8. Pontue as frases adequadamente: 

 
 Maria e Joana foram ao teatro 

 Camila comprou uma calça uma blusa e uma sandália 

 Que dia é hoje 

 Olha que carro lindo 
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 Mamãe disse 

 Você já jantou 

 Que filme maravilhoso 

 Não vou ao cinema 

 Carlos venha almoçar 

 
9. Complete as palavras com S ou SS: 

 
10. Agora, escreva as palavras acima em ordem alfabética: 

 

 
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

- Objetivos:  
* Ler e escrever números naturais. 
* Resolver problemas e operações com números naturais envolvendo adição e subtração, multiplicação e divisão. 
* Decompor números naturais. 
- Orientações:  
* Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades. 

* Copiar e resolver as todas as atividades no caderno de Matemática. 

* Deixar as operações feitas no caderno. Mesmo que você consiga fazer de cabeça. 
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1. Escreva os numerais por extenso. 

 

a. 23.063 =  b. 197.741 =   c. 58.984 =   d. 8.115 =  

 

2. Decomponha o numeral, seguindo o modelo. 

- 124.397 = 1 centena de milhar, 2 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 3 

centenas, 9 dezenas e 7 unidades. 

 

a. 238.472 =   b. 54.099 =   c. 84.104 =  d. 107.650 = 

 

3. Observe os valores e represente-os no QP. 

 

a. 457.093   b. 19.543 c. 145.201  d. 56.200  e. 8.230 

 
 

4. Complete as frases a seguir. 

- O numeral 158.923 tem: 

 

* ____ ordens   * _____ classes * O algarismo 8 pertence à ______ ordem. 

* A 5ª ordem é chamada de dezena de milhar e a 6ª ordem é chamada de 

___________ 

* Três ordens formam uma ______________ 

* A 2ª classe é das __________________ 

5. Escreva com algarismos os seguintes números. 

a. Duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e quinze = 

b. Novecentos e sete mil, cento e oitenta = 

c. Quinze mil, seiscentos e cinquenta e três =  

 

6. Marque a resposta certa sobre MULTIPLICAÇÃO. 

(     ) A multiplicação é a operação usada para separar, dividir. 

(     ) O sinal da multiplicação é X (vezes). 

(     ) Os termos da multiplicação são: fator, parcela e produto. 

(     ) O multiplicando e multiplicador podem ser chamados também de fatores. 
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7. Resolva as operações e escreva o nome dos termos da multiplicação. 

 
8. Ligue corretamente. 

 
 

9. Marque a resposta certa sobre DIVISÃO: 

(     ) Quando você quer repartir ou distribuir em partes iguais, você faz uma divisão. 

(     ) Ao dividir uma quantidade, você sempre obtém um resultado maior 

(     ) Os termos da divisão são: dividendo, divisor, quociente e soma. 

(     ) Os termos da divisão são: dividendo, divisor, quociente e resto. 

 

10.  Leia a situação e complete. 

• Bete e Ian colheram 49 jabuticabas e dividiram igualmente entre eles.  

a) Cada um ficou com ________ jabuticabas. 

b) O dividendo é ________.  

c) O divisor é ________.  

d) O quociente é ________. 

e) O resto é ________.  

f) Esta divisão exata? ______________.  

g) Por quê? R.: _____________________________ 
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11. Resolva as operações, observe os resultados e numere a 2ª coluna com os 

resultados da 1ª:  

( 1 ) 64 : 2 =    ( ) 2.172  

( 2 ) 362 x 6 =    ( ) 13  

( 3 ) 52 : 4 =    ( ) 32 

 

12. Resolva as situações problemas. 

 

a. Marcelo tem 396 miniaturas e as organizou em quantidades iguais numa estante com 3 

prateleiras. Ele colocou em cada prateleira ___________ miniaturas.  

 

b. Uma papelaria comprou 3 caixas de lápis para vender. Em cada caixa há 150 lápis. Ao 

todo há _________ lápis para vender nesta papelaria.  

 

c. Flávio tinha uma certa quantia. Ganhou 495 reais de seu pai e ficou com 1.467 reais. Ele 

tinha antes ___________ reais.  

 

d.  Angela tinha uma certa quantia no banco. Gastou 1.235 reais e ainda ficou com 8.750 

reais. Angela tinha no banco ______________ reais. 

 
13. Percorra a trilha resolvendo os fatos das quatro operações. 

 

 
 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falfakids.org%2Fplano-aula-matematica-5o-ano-multiplicacao-ordem-operacoes%2F&psig=AOvVaw3k2iuNYOBwt6EsBA59cdbc&ust=1586227601602000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiMjpnk0ugCFQAAAAAdAAAAABAj
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CIÊNCIAS 
 

Habilidade: EF05CI01/ES Identificar e relatar os materiais que constituem diferentes objetos ao explorar 

fenômenos da vida cotidiana, evidenciando suas propriedades físicas e químicas (densidade, solubilidade, 

condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas e mecânicas etc.) e associar a aplicação 

desses materiais às suas propriedades. 

 

Objeto do conhecimento- Matéria e Energia 

 

Querido aluno, 

 

Nas coletâneas 1 e 2 aprendemos que tudo que está a nossa volta é formado por matéria e 

que com a matéria formamos os materiais. Esses materiais podem ser obtidos diretamente 

da natureza, como os de origem vegetal, animal e mineral, ou obtidos de forma artificial, 

feitas pelo homem.  Vimos também que cada material possui características diferentes.  

 

Com base nesses estudos, estaremos realizando as atividades abaixo. 

 

1- A seringueira é uma árvore nativa da Amazônia, de onde é extraída uma seiva que 

recebe o nome de látex. Pesquise e escreva o nome de dois produtos que podem 

ser fabricados a partir dessa seiva. 

 

 a)________________         

 

 

 

 

 b)________________ 

 

2- Pesquise na sua casa, produtos que vocês utilizam no dia a dia e escreva dois 

exemplos para cada origem: 

 

Animal- _________________________________________ 

Vegetal-_________________________________________ 

Mineral-_________________________________________ 
 

3- Relacione as propriedades específicas (coluna B) que justificam o uso dos seguintes 
materiais (coluna A): 

Coluna  A:                                                                  

I. Vidro na fabricação de para-brisas; 
II. Cobre na fabricação de fios elétricos; 

III. Aço inoxidável na fabricação de talheres; 
IV.  Borrachas na fabricação de pneus. 
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          Coluna B: 

a. Resistência à oxidação, tenacidade e maleabilidade. 
b. Sólido, impermeável e maleável. 
c. Maleável, macia e durável. 
d. Dúctil e bom condutor de corrente elétrica. 

4- Faça um reflexão sobre as propriedades físicas dos  materiais abaixo e complete o 
quadro a seguir, conforme exemplo. 

MATE-

RIAL 

CARACTERÍSTICAS      UTILIZAÇÃO PELO HOMEM 

Vidro   Impermeável, transparente. Janelas, para-brisa, embalagens e outros. 

Madeira      

Ferro   

Algodão  
 

 

Pedra   

 

5-   Agora que você já completou o quadro responda: 
a) Quais materiais que queimam? 

_________________________________________________ 
 

b) Quais materiais que não queimam? 
_________________________________________________ 
 

c) Quais materiais que têm cheiro? 
____________________________________________________ 
 
d) Quais materiais que não têm cheiro? 

__________________________________________________ 
 

6- Pinte de azul as alternativas corretas e de vermelho as alternativas falsas:  
 
  - A  energia elétrica chega às nossas casas por meios de fios elétricos.  

 

             - A parte de dentro dos fios elétricos é feita de plástico.  

 

              - Os metais são bons condutores de corrente elétrica.  

 

              - A borracha conduz a corrente elétrica com facilidade 

 

7- Entre um arame e um elástico, responda: 

a) Qual é o mais flexível?____________________ 
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b) E o menos flexível? 

____________________________ 

c) De quais matérias são feitos? 

Arame___________________________ 

Elástico__________________________ 

8- Escolha um material que tenha em sua casa, desenhe e escreva suas propriedades 
específicas. Em seguida faça uma frase sobre o mesmo. 

HISTÓRIA 

 

ORIENTAÇÕES:  

Cole as atividades no caderno para melhor organização. 

Não esqueça de colocar a data e o numero da atividade no caderno. 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do currículo do ES):  

(EF 05HI 01) (EF05HI 02.C.5.12) Nomadismo e sedentarismo na formação das primeiras 

sociedades. Analisar as fontes históricas e suas especificidades regionais.  

 
NOMADISMO 
 
Nomadismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa denomi-
nando essas pessoas como nômades. Essas pessoas não se dedicavam a nenhum tipo de 
melhoria para a sobrevivência então se alimentavam daquilo que a natureza podia lhes ofe-
recer. 
Conforme a alimentação ia acabando, os nômades se deslocavam para outra região onde 
teriam melhores condições de vida e isso acontecia rotineiramente conforme a alimentação 
acabava. 
No período neolítico, os homens viviam como nômades, pois não conheciam a agricultura 
nem a domesticação de animais. Os beduínos, por exemplo, são nômades que vivem no 
oriente médio e na áfrica se locomovendo conforme necessitam. 
Por não terem deixado bens materiais há uma interpretação errônea de que se tratavam de 
povos sem cultura.  
Entretanto, arqueólogos afirmam que suas vidas não giravam somente em torno da caça e 
da coleta ou das atividades com fim único da sobrevivência. Existiam formas de convívio 
social, lazer e rituais que marcavam a vida destes homens e mulheres. 
 
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/ 
 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/
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Atividades: 
1 - Agora que você leu o texto, você consegue descrever algumas características dos 
nômades? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2- Coloque (v) para verdadeiro e (f) para falso: 
 
(    ) na sociedade nômade não havia cultura. 
(    ) sua maior fonte de sobrevivência era a caça. 
(    ) alguns anos se passaram e o sedentarismo apareceu. 
(    ) viviam no mesmo local por anos. 
(    ) eles abandonavam o local quando não podiam mais. 
(    ) alguns ficavam em lugares que pudessem fornecer o sustento da família.  
(    ) retiravam da terra frutos e da caça o sustento daquele pequeno grupo. 
 
3- Vamos brincar um pouco? 
. 
Recorte todos os quadrados e cole numa cartolina ou num papelão para confeccionar um 
jogo da memória, embaralhe bem e convide seus pais, irmãos ou pessoas da sua casa para 
brincarem com você. 
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4- Leia com atenção as imagens das páginas 24 e 25 do Livro Didático de 

História e responder a atividade 1 e 2 no seu caderno. 

 

GEOGRAFIA 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para melhor 
organização; 
 ▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

Habilidades: Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da 

Federação, bem como no município em que vive, estabelecendo relações entre 

migrações e condições de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas. 

CONTINENTES E OCEANOS  

Os continentes são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelo homem para 

melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras que são separadas 

pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão atual, existem seis principais 

continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida.  

Observe a explicação abaixo: 
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Cinco oceanos fazem parte do mapa-mundi, são eles:  

 

Oceano Pacífico   

Oceano Atlântico 

Oceano Índico 

 Oceano Glacial Ártico 

 Oceano Glacial Antártico 

 

Agora que já aprendemos sobre os continentes e oceanos, vamos exercitar?  

1) O que são continentes? 

 2) Quais são os seis principais continentes?  

3) Qual é o maior continente do mundo?  

4) Qual é o continente mais frio?  

5) Quais são os oceanos que existem no mundo?  

6) Qual é o oceano que banha nosso País? 

 

 7) Pinte o mapa-múndi de acordo com a legenda:  

Antártida- amarelo  

América- verde 

 Ásia- laranja  

África- rosa  

Europa- vermelho  

Oceania- marrom  

Oceanos- Azul claro 
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Inglês 

 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma 

A- Marque um x na resposta certa: 

1) O número 10 é: 

(a) six 

(b) five 

(c) ten 

(d) n.r.a 

8) O número 30 é: 

(a) forty 

(b)  thirty 

(c) twenty 

(d) n.r.a 

2) O número 20 é: 

(a) fifteen 

(b) twenty 

(c) sixteen 

(d) n.r.a 

9) O número 48 é: 

(a) thirty 

(b) forty 

(c) forty-eight 

(d) n.r.a 

3) O número 6 é: 

(a) one 

(b) six 

(c) five 

(d) n.r.a 

10) O número 13 é: 

(a) thirteen 

(b) fourteen 

(c) elven 

(d) n.r.a 
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4) O número 15 é: 

(a) fifteen 

(b) fourteen 

(c) nine 

(d) n.r.a 

11) O número 21 é: 

(a) twenty-one 

(b) forty 

(c) fifty 

(d) n.r.a 

5) O número 29 é: 

(a) ten 

(b) forty 

(c) twenty-nine 

(d) n.r.a 

12) O número 35 é: 

(a) thirty-five 

(b) twenty-four 

(c) two 

(d) n.r.a 

6) O número 22 é: 

(a) one 

(b) vthirty 

(c) twenty-two 

(d) n.r.a 

13) O número 09 é: 

(a) nine 

(b) ten 

(c) twelve 

(d) n.r.a 

7) O número 16 é: 

(a) four 

(b) thirteen 

(c) sixteen 

(d) n.r.a 

14) O número 40 é: 

(a) fifty 

(b) forty 

(c) three 

(d) n.r.a 

15) O número 32 é: 

(a) thirty-one 

(b) thirty-two 

(c) fifty 

(d) n.r.a 

 

 

 

ARTES 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 
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HABILIDADE: EF15AR02-05/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.) presentes nas manifestações 

artísticas que utilizam tecnologias contemporâneas, em objetos culturais e em imagens do 

cotidiano escolar 

PONTILHISMO 

 
Exemplos:  

                    
 

 
ATIVIDADES 

Crie um desenho em seu caderno e depois utilize a técnica do pontilhismo para 

colorir o seu desenho. Utilize canetinha ou lápis de cor para realizar a atividade. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  
▪ Para realizar essa atividade será preciso papel para desenhar e 01 copo descartável ou plástico. 
▪ Na atividade 1 o aluno deverá construir o seu material desenhando as peças e o tabuleiro do jogo da 
velha. 
▪ Na atividade 2 o aluno deverá praticar o jogo realizando o desafio do copo, tirar uma foto e enviar para 
a professora.  

 
Habilidade (do Currículo do ES): EF35EF01-04/ES Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena, africana, europeia, entre 
outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que 
os estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e 
valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras, com exigências motoras mais complexas, 
que não fazem parte do seu cotidiano, aprofundando a aprendizagem sobre a cultura na qual as 
brincadeiras e jogos se originaram. 
 

Hoje iremos trabalhar jogos de raciocínio. Vamos construir um jogo popular bem 

divertido! 

 

Atividade 1: Jogo da Velha – Vencendo o Coronavírus.  

O jogo da velha é feito em um tabuleiro com quatro linhas verticais e quatro linhas horizontais. 

Joga-se em dupla, um jogador de cada vez. O objetivo do jogo é completar 3 espaços 

seguidos com as figuras iguais formando uma linha horizontal, vertical ou diagonal. Se você 

ainda tem dúvidas de como jogar é só assistir o vídeo: “Cantinho da Criança - Rapidinho - 

Jogo da velha” - https://www.youtube.com/watch?v=sbDUW0E1r-I 
 

Agora que você já sabe como jogar vamos montar o seu jogo! 

Desenhe, pinte e recorte as peças do jogo e divirta-se, fazendo a água (que representa a 

lavagem das mãos) vencer o vírus.  Segue abaixo o exemplo:  

Peças de Jogo para ser desenhada – 

Surigo que após desenhar, colorir e recortar 

você cole as peças em um papel mais durinho 

como cartolina, papelão (caixa de sapato) ou 

até em tampinhas para ficar melhor ao 

manusear. 
 

 

Tabuleiro para o jogo 

O tabuleiro você pode confeccionar em 

uma folha de papel desenhando como o 

modelo abaixo. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbDUW0E1r-I
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Atividade 2: Jogo da Velha com desafio do copo. 

Agora que você construiu o seu jogo da velha vencendo o CoronaVírus, vamos jogar com 

um desafio. 

- Com o jogo da velha em mãos, você irá precisar de um copo descartável para fazer o 

desafio. Você deverá colocar o copo na ponta da mesa com a boca virada para baixo. 

- Em seguida dê um peteleco na boca do copo com o objetivo de desvirá-lo, ele pode cair 

com a boca virada para cima ou para baixo, se cair tombado de lado não terá validade. 

- Ao conseguir desvirar o copo você terá o direito de realizar a jogada, ou seja, é a sua vez 

de jogar. Mas, se o copo cair deitado a vez será passada para o colega. 

- Ganha quem completar o jogo da velha primeiro. 
 

A professora gravou um vídeo explicando como se joga, se você quiser assistir é só 

clicar no link: https://www.youtube.com/watch?v=LQPQz9BkoiY 
 

Boa Aula!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=LQPQz9BkoiY
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