
 

EMEF” ITAPUTANGA 

 5° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):_______________________________________________Turma:_____ 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

GÊNERO TEXTUAL – CONTO POPULAR 

1- Leia o texto: 

        Ela entrou. Subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou 
gelada quando ouviu “UUUUUUU”, que saia do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou: 
dois fantasmas conversavam, queixando-se assim: “UUUUUU”. 
        Eles não viram Camila e, muito tristes, contavam caso: 
        -- Que solidão! Como é chato ser fantasma. Ninguém liga mais, ninguém toma susto ... 
        -- É mesmo! Fantasma é coisa de antigamente. Que falta de respeito! 
        Camila, sem folego, ouvia aquele papo fantasmagórico: 
        -- O terror virou moda. O pessoal adora filmes de espanto! 
        -- Pois é! Usam esses penteados punks, pinturas na cara, roupas dark e ouvem rock---horror! 
Até novela de vampiro já fizeram! Assim não temos mais chance! 
        -- Ontem fui assombrar a vizinha e levei a maior bronca: “Luizinho, não suje o lençol!” 

        -- Pô meu, e eu, lá no escuro do cinema, querendo pregar susto. Pensaram que eu fosse 

anúncio de filme de ficção! 
        -- UUUUUUUUU!! Que humilhação! Vamos para o cemitério curtir as mágoas numa cova 
funda. 
        Camila desceu a escada. Foi para casa de cabelo em pé. Não conseguiu dormir. Que medão! 
Mas também que pena! Até assombração merecia ser feliz. De repente teve uma ideia. O parque 
de diversões ficava tão perto do casarão ... e então ... 
        Na outra noite, Camila voltou e gritou bem alto: 
        -- Seu fantasma bobão! Cara de melão! Não me pega não! 
        Lá de cima veio um “UUUUUUU” muito ofendido. A menininha correu em direção ao parque. 
Atrás dela vinham os fantasmas. 
        -- Para menina atrevida! Vou lhe dar um sermão sobrenatural! Um pito paranormal! 
        Camila entrou voando no parque e os fantasmas vieram atrás. Ela saiu pela frente, mas eles 
não. Foi por ali mesmo que quiseram ficar. A menina havia levado seus “amigos solitários” para a 
Casa do Terror do parquinho. Num lugar cheio de pessoas que se divertiam com sustos, podiam 
esbanjar seus dons fantasmagóricos. As pessoas riam com os sustos de brincadeira e Camila 
pensava: - Se eles soubessem que aqui tem fantasmas de verdade .... 

Rogério Borges 

 
Entendendo o texto 

2- Responda: 
a – Quem são os personagens da história? 
b – Qual o assunto do texto? 

- Objetivos:  

* Localizar informações explícitas no texto, com ênfase no gênero conto de mistério; 

* 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 responder as atividades no caderno de Língua Portuguesa. 



 

c – Por que a Camila não conseguia acreditar que havia fantasmas no quarto? 
d – Por que razão os fantasmas estavam tão tristes? 
e – Para eles, o que indicava que as pessoas já não tinham mais medo de fantasmas? 
f – Qual a solução encontrada por eles para curtir a tristeza? 
g – De que maneira Camila voltou para casa? 
h – Qual a solução encontrada por ela para acabar com a tristeza dos “amigos”? 
       

3 – Marque um X na resposta certa: 
a – Ao dizer para Camila que ia lhe fazer um sermão “sobrenatural” o fantasma quis dizer que 
o sermão seria. 
 

(   ) Muito violento.            (   ) De outro mundo.              (   ) Muito amigável. 
 
b – A atitude de Camila ao ajudar o fantasma foi de: 
 

(   ) Solidariedade.                   (   ) Medo.                    (   ) Irritação. 
 

4 – Reescreva o primeiro parágrafo do texto como se você fosse Camila, narrando tudo 
na 1ª pessoa. 

     __________________________________________________________________ 

 

Gramática 

5. Retire do texto palavras com os dígrafos abaixo: 

ss – ch – nh – sc – qu – rr – gu 
 

1-______________________  2-________________________3-______________________ 

4-______________________  5-________________________6-______________________  

7-______________________ 

 

 

1- Escreva duas palavras para cada dígrafo abaixo: 

a- ch =__________________ = ____________________ 

b- xc =___________________ = ___________________ 

c- sç =___________________ = ___________________ 

d- xc =___________________ = ___________________ 

e- sc =____________________= __________________ 

 

7. Complete a cruzadinha dos dígrafos: 

 



 

ATIVIDADES SOBRE O MEIO AMBIENTE 
 

8. Leia o poema abaixo: 

 

9. Responda: 
 

a- O poema tem ______ estrofes e ________ versos.  
b- Qual é o título do poema? 

____________________________________________________  
c- Que outro título você daria ao poema? 

__________________________________________  
 
10.  Marque as respostas corretas: 
 
a) A estrofe em que o menino demonstra gratidão pelo planeta é:  
 

( ) 1ª estrofe. ( ) 2ª estrofe. ( ) 3ª estrofe. 
 
b) A estrofe que fala que o planeta é nosso tesouro, é: 

 
( ) 1ª estrofe. ( ) 2ª estrofe. ( ) 3ª estrofe. 

 
C.  Qual foi o pensamento do menino naquele dia? 

______________________________ 



 

 
D. Escreva a estrofe onde está registrado o que o menino fará para ajudar o pla-

neta._________________________________________________________________ 
 

CONFECÇÃO DE BORBOLETA COM MATERIAL RECICLÁVEL 

(Se você não tiver em casa os materiais pedidos, pode improvisar, e usar o que tiver). 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

- Objetivos:  
* Resolver problemas de multiplicação utilizando estratégias diversas. 
* Resolver problemas simples de contagem. 
* Reconhecer e nomear pirâmides conforme o polígono de base. 
- 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. 



 

 

• Atividades no Lívro Didático. 

 

• Situações problemas 

- Páginas = 44 e 45. 

• Quais são as possibilidades? 

- Páginas = 48 e 49. 

• Pirâmides e Planificações 

- Páginas = 94 e 97. 

• Atividades para copiar no caderno. 

 

- Praticando você aprende!!! 

1. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

(A) Vértices  (B) Arestas  (C) Faces 

 

(   ) É cada lado da figura geométrica. 

(   ) É o ponto de encontro de três semirretas. 

(   ) É um segmento de reta determinado pelo encontro de duas faces em um 

poliedro. 

 

2. Quantos vértices, quantas arestas e quantas faces tem a figura abaixo. 

 

(   ) 4 vértices, 6 faces, 12 arestas. 

(   ) 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. 

(   ) 4 vértices, 3 faces, 9 arestas, 

 

 

 

3. Observe o gráfico e responda. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Resolva as situações problemas. 

Dados sobre o lixo no Brasil  
No Brasil são produzidos, diariamente, cerca de 250 mil toneladas de lixo. Sendo 

que a cidade de São Paulo é a que mais produz lixo no país, com cerca de 19 mil 

toneladas por dia. 

- Composição do lixo brasileiro: 

 

DESAFIO!!! 
Consulte o calendário, pense e responda: 

5 de junho, é o dia do Meio Ambiente. O Natal é 

comemorado no dia 25 de dezembro. 

Quantos meses faltam para o Natal? 

______________________________ 



 

• Resolva. 
 
a. Escreva o antecessor e o sucessor do número 150.000. 
 
b. Dos produtos citados acima, qual é o maior em quantidade de toneladas?  

 
c. Quanto a cidade de São Paulo irá produzir de lixo em 25 dias? 

 
d. Quanto restará do valor total de lixo, se subtrairmos o total de lixo orgânico? 

 
e.  Calcule a quantidade de papel e papelão produzidas em 3 semanas? 

 

CIÊNCIAS 
 

- Orientações: * Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades.  
* Copiar e resolver as todas as atividades no caderno de Ciências. 

- 

 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): EF05CI06/ES Identificar e 

descrever as partes que compõem o sistema digestório e o respiratório, explicando suas 

funções e selecionar argumentos que justifiquem por que são considerados 

corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo. 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
O sistema respiratório é o sistema do corpo responsável por garantir a captação do oxigênio 
presente no ar e a eliminação do gás carbônico do nosso corpo. O oxigênio captado pelo nosso 
sistema respiratório é levado para todas as nossas células e usado na fabricação de energia 
(respiração celular). No processo de fabricação de energia, é produzido gás carbônico, que 
depois é eliminado para fora do corpo também pelo sistema respiratório. Vale deixar claro que, 
além de participar da respiração, esse sistema possui estruturas que garantem a produção dos 
sons e a percepção dos odores. 

O nosso sistema respiratório é formado por: 

• cavidade nasal; 

• faringe; 

• laringe; 

• traquéia; 

• brônquios; 

• bronquíolos; 

• alvéolos pulmonares. 

Brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares estão localizados no interior dos pulmões, dois 

órgãos de cor rosada e aparência esponjosa. 

 
 

Veja ao lado os órgãos que compõem o sis-
tema respiratório humano. 

 

 
 

ATIVIDADES 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/corpo-humano.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/olfato.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/pulmao.htm


 

Caça-palavras do sistema respiratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que você sabe um pouco mais sobre o sistema respiratório, encontre o nome 
dos órgãos desse sistema no caça-palavras abaixo. Atenção: as palavras estão escon-
didas na horizontal e vertical. 

 

 



 

 

 

HISTÓRIA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): EF05HI05/ES Associar o 

conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o 

como conquista histórica 

 

Leia o texto com bastante atenção:  

Cidadania: Direitos e Deveres  

Cidadania 

Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora em que 

bem entende? Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o 

que é cidadania: é o conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que 

vive em sociedade. A cidadania é justamente essa relação de respeito com o lugar 

em que a gente vive e as pessoas que fazem parte dele.  

Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Nós temos o direito à vida, 

direito à educação, direito de ser respeitado, etc. Os direitos existem para que cada 

um de nós tenha uma vida digna e decente.  

Já os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em 

sociedade. São deveres nossos: respeitar pai e mãe, tratar todos com boa 

educação, cuidar dos lugares em que vivemos, etc. Os deveres existem para 

organizar a vida em comunidade. Em casa, na escola, na rua – em qualquer lugar 

a gente vai encontrar regras, o que pode ser feito e o que não pode. Sem  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Orientações:  

# É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades . 

 # Leia para a criança, mas não faça a atividade por ela. 

# Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização. 

# Lembre- se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES: EF04GE11: Identificar as características das 

paisagens naturais e antrópicas(  relevo, cobertura vegetal, rios, etc) no ambiente em que vive, bem como a 

ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

Habilidades: EF04GE11 Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (Relevo, cobertura 
vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação 
dessas áreas. 
 

O dia do Meio Ambiente 

O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na terra, ou 
seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela 

habitam e interagem. 

Em resumo, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e 
não-vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo 
aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, 

os animais, os seres humanos, dentre outros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Dia da Semana e Meses do ano                              

 

Days of the week:                

Monday=seguna-feira 

Tuesday=terça-feira 

Wednesday=quarta-feira 

Thursday=quinta-feira 

Friday=sexta-feira 

Saturday=sábado 

Sunday=domingo 

 

Months of the year    

January=janeiro 

February=fevereiro 

March=março 

April=abril 

May=maio 

Jue=junho 

July=julho 

August=agosto 

September=setembro 

October=outubro 

November=novembro 

December= 

 

A- Passe para o português: Responda no caderno  

 

Monday Saturday November May 

August March December Sunday 

Friday June April Wednesday 

Tuesday October February January 

Septembe July thrusday  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
(EF15AR04-05/ES) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

ATIVIDADE COM DOBRADURA 

1) Crie uma dobradura de um barco, depois cole no seu caderno e desenhe o mar, peixes e 

etc, ao redor da sua dobradura. 

Lembre-se de colorir a atividade. 

EXEMPLO DA DOBRADURA DO BARCO (Pode utilizar qualquer tipo de papel) 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Orientações:  
▪ Nessa atividade você irá precisar de duas tampinhas; Durex colorido, fita crepe, 
barbante, giz ou Caneta hidrocor para desenhar o caminho (circuito) no chão. Mas, 
se na sua casa tiver quintal, você também poderá montar o circuito no chão 
desenhando na areia.  

 

HABILIDADE:( EF35EF04) Recriar, individualmente e coletivamente, e experimentar, 
na escola e fora dela brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na es-
cola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 
 



 

Atividade: Corrida de Tampinhas 

 

- Para brincar, são necessárias, no mínimo, duas pessoas. 

- Um caminho (circuito por onde a tampinha deverá passar) será 

desenhado no chão e cada pessoa fica com uma tampinha. 

- Para iniciar a brincadeira joga-se: Pedra, papel, tesoura! O 

ganhador tem o direito de começar. 

- Um de cada vez, os participantes vão dando leves toques na 

tampinha com a ponta do indicador ou um leve peteleco, para 

fazê-la andar sem sair do caminho. 

- Cada jogador terá a chance de dar três toques e depois passa a vez para o colega. 

- Quando alguém erra, volta a jogar de onde parou na rodada seguinte. 

- Desenhe no caminho um X, ele representará que ali existe um jacaré. Se a tampinha cair em 

cima do jacaré o jogador deverá voltar ao início do jogo e começar novamente. 

- Coloque no caminho palitos de fósforo, eles presentarão muros, para dificultar a passagem. 

Se a tampinha parar no meio dos palitos, o jogador deverá ficar uma rodada sem jogar. 

- Se você for realizar no quintal da sua casa, você poderá construir morros para serem 

ultrapassados. Também poderá cavar um pequeno buraco na areia com uma ponte 

representando um lago, para que a tampinha passe por cima dela. Se cair dentro do lago o 

jogador deverá voltar ao início da brincadeira e recomeçar. 

- O primeiro que terminar o caminho vence a corrida.  

Obs: A professora postará um vídeo explicativo no grupo da turma no dia da aula de Educação 

Física. Mas, se você já quiser assistir é só clicar no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=huSXULUycso&t=38s. 

 

Boa Aula! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=huSXULUycso&t=38s
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