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EMEF” ITAPUTANGA 

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

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

GÊNERO TEXTUAL – CONTO POPULAR 

1- Leia o texto: 

 

 

A Galinha Ruiva 

            Era uma vez uma galinha ruiva, que morava com seus pintinhos numa fazenda. 

          Um dia ela encontrou umas espigas de milho e pensou que se o semeasse e quando 

estivesse maduro, pronto para colher, podia virar um bom alimento. 

            A galinha ruiva teve à ideia de fazer um delicioso pão de milho. Todos iam gostar! 

            Era muito trabalho: ela precisava de bastante milho para o pão. 

           Quem podia ajudar a semear o milho? 

           Quem podia ajudar a colher à espiga de milho no pé? 

           Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? 

           Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o pão? 

           Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos: 

           – Quem pode me ajudar a semear o milho para fazer um delicioso pão? 

           – Eu não, disse o gato. Estou com muito sono. 

           – Eu não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. 

           – Eu não, disse o porco. Acabei de almoçar. 

           – Eu não disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. 

          A galinha semeou, colheu, debulhou, moeu, amassou e cozeu o pão sozinha. 

          Aquele cheirinho bom de pão foi fazendo os amigos chegarem. Todos ficaram com água 

na boca. 

           Então a galinha ruiva disse: 

           – Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho, para fazer o pão? 

           Todos ficaram bem quietinhos. (Ninguém tinha ajudado.) 

          – Então quem vai comer o delicioso pão de milho sou eu e meus pintinhos. Vocês podem 

continuar a descansar olhando. 

           E assim foi: a galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa, e nenhum dos preguiçosos 

foi convidado. 

 

- Objetivos:  
* Localizar informações explícitas no texto, com ênfase no gênero conto; 

* Fazer a interpretação do texto e descrever objetos, situações, fenômenos e lugares. 

* Trabalhar algumas classes gramaticais. 

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

* Copiar e resolver as todas as atividades no caderno de Língua Portuguesa. 
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Compreensão de texto 

2- Responda: 

a- Qual é o título do texto? 
b- Quais são os personagens da história? 
c- Onde se passa a história? 
d- O que foi que a galinha encontrou? 
e- O que ela resolveu fazer com isso? E por quê? 
f- Por que a galinha pediu a ajuda dos amigos? O que aconteceu? 
g- Quando a galinha fez seu pão o que aconteceu? 
h- Você concorda com a atitude da galinha? Justifique sua resposta. 

 
Produção de texto 

 

3. Observe o quadro abaixo. Em seguida, preencher os campos em branco de acordo com o que 
você entendeu da história. 

 

 
 

Gramática 

4. Escreva as palavras abaixo na coluna correspondente: 

LOUCURA – SAÍDA – AVERIGUEI – REÚ – FACEIRO – FANTASIA – SAGUÃO - 
PARAGUAI – BRASILEIRO – CAETANO – AURORA – URUGUAI 

 
DITONGO TRITONGO HIATO 

 

 

  

 

5. Escreva o nome das figuras em destaque, e coloque D para ditongo e H para hiato. 
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6. Escreva as palavras do quadro abaixo na coluna correspondente. 

 

 
DESCANSAR – APROVEITARAM – FESTA – TRABALHO – PRONTO – ALMOÇAR – 

PREGUIÇOSO – PREPARAR 
 

CONSOANTE DO ENCONTRO 
CONSONANTAL NA MESMA SÍLABA 

 

     CONSOANTE DO ENCONTRO 
CONSONANTAL EM SÍLABAS DIFERENTES 

 
 

 

 

7. Classifique as palavras de acordo com a legenda. 

 

              ( 1 ) palavra com encontro consonantal  ( 2 ) palavra com encontro vocálico 

 

 
 (    ) descida   (    ) almoçar         (    ) cloro         (    ) trabalho         (    ) saída   
 
 (    ) pobre       (    ) Brasil            (    ) cobre        (    ) disciplina       (    ) coelho      
 
 (    ) réu           (    ) piada             (    ) prova        (    ) cabrito          (    ) ruiva 
  

 

Ortografia: s, z ou x 

 

8. Complete as palavras abaixo com S, X ou Z. 
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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

• Polígonos 

 
 

• Poliedro 
- Poliedros (do latim poli — muitos — e edro — face) são figuras tridimensionais formadas pela 
união de polígonos regulares. A união desses polígonos forma elementos que compõem o polie-
dro, são eles: vértices, arestas e faces. 

- Objetivos:  
* Relacionar primas como uma classe dos poliedros. 
* Reconhecer e nomear primas conforme o polígono de base. 
* Associar figuras espaciais (primas) a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos. 
* Representar valores do Real com cédulas e moedas. 
* Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando 
termos como troco e desconto. 
* Resolver problemas envolvendo adição e subtração, multiplicação e divisão, com números racionais utilizando 
estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos. 
* Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas e setores). 
- 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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• FACES – VÉRTICES – ARESTAS 
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• Atividades. 

 

1. Marque V ou F. 

(  ) As faces laterais de uma pirâmide são retângulos. 

(  ) Uma pirâmide quadrangular (base quadrada) tem 5 vértices. 

(  ) Todos os prismas são poliedros. 

(  ) O prima pentagonal ( base pentagonal) tem 12 arestas. 

(  ) A superfície da esfera é inteiramente curva. 

 

2. Além das faces, os poliedros têm arestas e vértices. Escreva na linha o nome de 

cada parte do cubo abaixo. 

 
 

3. Complete a quadro abaixo. 

 
 

• Atividades no livro didático = Primas  

- Páginas = 54 a 57 (na página 57, não fazer a atividade 2). 

 

• Atividades no livro didático = O dinheiro brasileiro 

- Páginas = 24 e 25. 

 

• Atividades no livro didático – Situações problemas 

- Página = 28. 
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HISTÓRIA 

 

EF05HI01/ES Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando os com o espaço 

geográfico ocupado e os grandes rios da Ásia Menor, África, América, Brasil e Espírito Santo, considerando 

sociedades e civilizações hidráulicas e identificando os conceitos de Estado teocrático, revolução agrícola e 

sociedade hidráulica. 

Leia o texto e responda as questões, vale também olhar nos textos das coletâneas anteriores, 

caso precise. 

Os primeiros grupos humanos se formaram na África e, por muitos e muitos anos, 

viveram em habitações temporárias como cavernas ou cabanas construídas com galhos, pele de animais 

e outros materiais que encontrassem ao redor. Há aproximadamente 10.000 anos, esses grupos, 

chamados de nômades, habitavam diferentes lugares do mundo. Eles permaneciam em um mesmo 

local enquanto houvesse alimentos. Depois, migravam para outras regiões. 

Para viver temporariamente, esses grupos escolhiam lugares em que houvesse 

animais de grande porte e arbustos frutíferos. A caça e a coleta de frutos, raízes e sementes eram as 

principais fontes de alimento dessas sociedades. 

1) De acordo com o texto, quem eram os grupos nômades? 

2) Quais era as principais fontes de alimento desses grupos? 

3) Identifique nas imagens abaixo, quais representam os povos nômades e quais representam 

os sedentários: 
  

 

 

 

  

 

 

 

4) Nos dias atuais, você tem conhecimento de algum grupo social que possa ser considerado nô-

made? Pesquise e registre abaixo. 

5) Em relação à formação das primeiras cidades e das atividades nelas realizadas, assinale V 

para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

 
( ) O desenvolvimento da agricultura possibilitou aos grupos humanos tornarem-se sedentários.  

( ) O desenvolvimento da agricultura propiciou o aumento da população. 

( ) Com o aumento da população, formaram-se as primeiras cidades. 

( ) Nas primeiras cidades, eram realizadas atividades como artesanato e trocas comerciais. 

(    ) Nas primeiras cidades, eram realizadas trocas comerciais, ou seja, os produtos que sobravam, eram 

trocados por dinheiro ou moedas 

 



 

5° ANO – EMEF ITAPUTANGA – ANO: 2021 –  8 

GEOGRAFIA 
EF05GE10 Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos 
cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.). 

 

Poluição da água e do solo na cidade 
[...] Estima-se que um morador urbano gere 600 gramas a 2 quilogramas de resíduos 

sólidos por sai. A Coleta e o destino final desses resíduos nem sempre são bem equacionados 
[isto é, resolvidos]. No Brasil, 76% da população tem acesso à coleta pública de lixo. Isso equivale 
a dizer que 24% dos habitantes dão destino inadequado a seus resíduos, poluindo os solos e os 
corpos de água. 

Também somente 60% da população tem acesso à rede coletora de esgotos e apenas 20% 
do esgoto gerado no país recebe algum tipo de tratamento, gerando um volume grande de esgotos 
que são dispostos de forma inadequada nos corpos de água e nos solos.  

Helena Ribeiro. Poluição urbana. Em: Almanaque 
Brasil Socioambiental 2008. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2007. P. 408. 

 

a) De acordo com o texto, no Brasil, dois serviços públicos não atendem a toda a população. 
Quais são esses serviços? 

 
b) O que a falta desses serviços pode causar ao meio ambiente e as pessoas? 

 
c) Esses serviços existem no lugar onde você mora? Se a resposta for negativa, explique qual 

é o destino dado ao lixo. 
 

d) Você sabe de onde vem a água que você e sua família utilizam? Você sabe para onde vão 
os dejetos produzidos em sua casa? 

Pesquise para obter essas respostas e escreva um texto registrando duas descobertas. 
 

CIÊNCIAS 
Habilidade• (EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas e 

discutir os possíveis problemas decorrentes desses usos 

O CAMINHO DA ÁGUA 
 

ATIVIDADES 
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1) De onde vem a água que chega em nossas casas? 

2) Como ela é? 

3) Para quê ela é utilizada? 

4) Podemos consumi-la? 

5) O que vem à cabeça quando vocês escutam a palavra água? 

    6)  Vocês acreditam que a água é um elemento indispensável para a nossa sobrevivência? 

Justifique. 

    7) Vocês poderiam dizer onde encontramos “água salgada” e onde encontramos “água doce”? 

     8) Vocês sabem qual tipo de água existe em maior quantidade no mundo: doce ou salgada? 

 

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 

 

Habilidade (Currículo do ES): 

➢ Pronunciar corretamente o vocabulário aprendido. 

➢ Escrever corretamente o vocabulário aprendido. 
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ARTE 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 
 
AS IMAGENS COLORIDAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NOS GRUPOS DURANTE AS 
AULAS DE ARTE. 
 
(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, nos objetos culturais e nas imagens do cotidiano escolar.  

 

ARTE E OBSERVAÇÃO 
Biografia: Ricardo Ferrari - Pintor autodidata, nasceu (03/03/1951) e se criou em Belo Horizonte numa 

época em que segundo ele, a cidade ainda era uma roça. Pintou seu primeiro quadro aos nove anos de 

idade. Seus quadros retratam geralmente a infância simples.  

 

“Eu gosto de pintar o que me deixa feliz e alegre. As minhas pinturas refletem isso”  

Ricardo Ferrari 

 

 
Da Série 'Memórias de Infância’ Ricardo Ferrari. Brasil 2017. 

 Óleo sobre tela, 200 x 100 cm 

ATIVIDADES: 

1-observe a obra e preencha a ficha técnica: 

a) Nome da obra: ______________________________________  

b) Nome do artista: ________________________________________ 

b) Quantas crianças aparecem? _______________________ 

2- Qual ou quais das brincadeiras do quadro você já fez? E o que achou? 

 

3- Desenhe a sua brincadeira favorita 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  
▪ Nessa atividade você irá precisar de Corda (fita, linha, chinelos enfileirados, risco no chão ou cabo de 
vassoura) e garrafas Pet ou chinelos para servirem de cones. 
▪ Não se esqueça da garrafinha de água para beber. 

 

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES:( EF12EF01-01/ES) Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e 
jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 
individuais de desempenho dos colegas. A prática deve ser organizada de forma a exigir habilidades mais simples 
possibilitando o trabalho de uma atitude positiva com relação às diferenças e possibilidades de aprender e desenvol-
ver-se continuamente. 
 

Atividade: Circuito de atividades com corridas.  

1 - Alongue-se: É muito importante se alongar antes de realizar a atividade física. 

Link do alongamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s 

2 - Monte o circuito: Posicione os objetos para montar o circuito e preste atenção nos movimentos que 

serão realizados em cada etapa. 

A) Faça uma reta que pode ser feita com um risco no chão, chinelos 

enfileirados, fita ou cabo de vassoura. Para o aluno realizar o 

movimento de corrida para frente e para trás, ir e voltar na reta. 

B) Marque dois pontos indicando a distância no chão, você poderá 

utilizar objetos ou chinelos.  Nesse espaço o aluno realizará a corrida 

lateral abaixando e colocando a mão no objeto contando até 10. 

C) Enfileire objetos (garrafa, chinelos, etc) com espaço entre eles para que o aluno possa fazer o movimento 

de zig e zag. É importante que ao realizar esse movimento o aluno corra levantado bem o joelho, ele deverá 

ir a voltar no percurso. 

3 - Realizou a primeira série, descanse 30 segundos e repita todo o percurso. 

- O aluno deverá repetir a série de 3 a 5 vezes ou quantas vezes quiser e aguentar. 

- Você poderá cronometrar o tempo gasto em cada série e compará-los. A intenção é que no decorrer das 

repetições o aluno melhore o seu tempo. Porém, podem acontecer do aluno ficar muito cansado e as 

últimas séries serem mais demoradas. Isso vai depender do seu condicionamento físico. 

- Se o aluno encontrar dificuldade para repetir, aumente o tempo de descanso dele ou repita menos vezes. 

O importante é realizar o percurso corretamente dentro do seu limite. 

Para melhor compreensão do movimento assista o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIoyRTJF94g&t=13s 

Boa Aula 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=fIoyRTJF94g&t=13s

