
EMEF” ITAPUTANGA
 5° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):____________________________________________Turma:_____

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

- Objetivos: 
* Compreender a função social do poema, por meio da identificação de suas características estruturais e
sonoras, condições de elaboração e recepção;
* Exercitar a separação silábica nas palavras, classificando-as quanto ao número de sílabas e 
registrando as descobertas;
* Observar e comparar a escrita das palavras – ortografia;
- Orientações: 
* Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades.
* Copiar e responder as atividades no caderno de Língua Portuguesa.

GÊNERO TEXTUAL:TRABALHANDO COM POEMA 

(1° PRIMEIRA SEMANA)

ATIVIDADES

 Leia e copie o texto:

O cabelo de Lelê                                               Valéria Belém

Lelê não gosta do que vê,
De onde vem tantos cachinhos?
Pergunta sem saber o que fazer.

Joga pra lá, puxa pra cá,
Jeito não dá, jeito não têm.

Toda pergunta exigi resposta.
Em um livro vou procurar!
Pensa Lelê num canto a cismar.

Fuça aqui, fuça lá,
Mexe e remexe até encontrar o tal livro,
Muito sabido! Que tudo aquilo pode ex-
plicar.

Depois do Atlântico, a África chama
E conta uma trama de sonhos e me-
dos,
De guerras e vidas e mortes no enredo.
Também de amor no enrolado cabelo.
Lelê gosta do que vê,
Vai à vida, vai ao vento,
Brinca e solta o sentimento.

Descobre a beleza de ser como é,

Herança traçada no ventre da raça do 
pai,
Da avó, de além-mar até...

O negro cabelo é pura magia,
Encanta o menino e a quem se avizi-
nha.
Que gira e roda no fuso da Terra.
De tantos cabelos que são a memória.

Lelê já sabe que em cada cachinho
Existe um pedaço de sua história
Lelê ama o que vê! E você?



Entendendo o poema:

1- Responda as perguntas abaixo de acordo com o texto:

a- Quem é a personagem principal da história?

b- O que a menina queria saber?

c- Como a menina descobriu que, em cada cachinho do seu cabelo, existia um pedaço de 
sua história?

d- O que aconteceu no final da história?

e- Que outro final você daria à história?

f- Quantas estrofes tem o poema? Quantos versos?

g- A quem Lelê encantava com seus cabelos negros?

2- No início da história, Lelê:
     (   ) Não gostava do seu cabelo.   (   ) Gostava do seu cabelo.

3- Retire do texto três pares de rimas. _________________________________________

GRAMÁTICA
1- Relacione as colunas:

2- Observe as figuras abaixo. Escreva as palavras de acordo com os números pedidos.
E depois classifique-as quanto ao número de sílabas.

3. Faça a correspondência:

( 1 ) oxítona           ( 2 ) paroxítona          ( 3 )  proparoxítona



4. Sublinhe a sílaba tônica das palavras e. depois marque um X na classificação:

PALAVRA OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA
maracujá
cadeira
sílaba
caráter
mesa
café

lâmpada
médico

separado
urubu

compor
metafísica

5. Separe as sílabas das palavras e, depois classifique a sílaba tônica.

PALAVRA SEPARAÇÃO SÍLABICA CLASSIFICAÇÃO
linguiça
úmido
condor

magnetismo
mágico

obcecado
escola

alto
aluno
elipse

ipê
robô

numeral

(2° SEGUNDA SEMANA)

 Atividades no livro didático:  

GÊNERO TEXTUAL:TRABALHANDO COM POEMA 

 Leitura do texto: páginas: 16 e 17.

 Interpretação do texto: páginas: 18, 19, 20 e 21.

OUTRAS LINGUAGENS: Os sentidos das palavras – falar uma coisa para dizer outra.

 Explicação – página: 24.

 Atividades - páginas: 25, 26, 27 e 28.

TONACIDADE DAS PALAVRAS: Rimas e Sílaba tônica

 Leitura do texto – página:25

 Atividade – Rimas – página:25.



 Explicação – Sílaba tônica – página: 36.

 Atividades – páginas: 37 e 38.

 Atividade – Autoavaliação – O que estudamos – página: 39.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

- Objetivos: 
* Identificar as unidades de medidas mais adequadas para indicar o resultado da medição de uma 
grandeza.
* Conhecer e identificar diferentes instrumentos de medidas de tempo.
* Construir e analisar o funcionamento de uma ampulheta.
* Resolver problemas envolvendo medidas de tempo.
* Identificar e relacionar unidades padronizadas de medidas de comprimento.
* Avaliar a unidade de medida mais adequada de acordo com o comprimento a ser medido.
- 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.

(1° PRIMEIRA SEMANA)

 Atividades no Lívro Didático.  
*  Medidas:
- Números sobre alguns animais – págs. 32 e 33
- Medida de Tempo – págs. 34 a 37.

As atividades do livro
didático podem ser feitas

no
 próprio livro.

 Atividades para copiar no caderno.  

MEDIDAS DE TEMPO = HORAS

         O tempo pode ser medido de diversas maneiras. 
O dia é dividido em horas, as horas em minutos e os minutos em segundos

O relógio serve para marcar essas medidas.
A hora e o minuto são unidades de medidas de tempo marcadas pelo relógio.
Cada dia se divide em 24 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 hora.
A hora se divide e 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 minuto.
O minuto se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 segundo.



 ATIVIDADES.
1. Repare na posição dos ponteiros e escreva que horas são em cada relógio.

2. Desenho os ponteiros, de acordo com a hora indicada.

3. Resolva as situações problemas.

a. Uma partida de futebol é dividida da seguinte maneira: 

1º tempo = 45 minutos.
Intervalo: 15 minutos.
2º tempo: 45 minutos.

 Ao todo, há quantos minutos, em uma partida de futebol?

b. Quando o juiz prorroga o 2º tempo, em 3 minutos, qual a duração o 2º tempo?

c. Em alguns campeonatos há empate no tempo regular, tem-se uma prorrogação de 30 mi-
nutos e um intervalo de 5 minutos. Qual o tempo de duração de uma partida de futebol
com essa prorrogação?

d. Mariana estava com gripe. O médico recomendou que tomasse o remédio de 6 em 6 ho-
ras. Se ela tomou o primeiro comprimido às 7 horas da manhã, a que horas ela terá que
tomar a próxima dose?

e. São 9 horas da manhã. Eu almoço ao meio-dia. Quantas horas faltam para o meu almoço?



(2° PRIMEIRA SEMANA)

 Atividades no Lívro Didático.  


*  Medidas:
- Medida de Comprimento – págs. 38 e 39.

 Atividades para copiar no caderno.  

 ATIVIDADES  

1. Observar o comprimento de cada um dos elementos. E assinalar o mais comprido.

- Qual o comprimento do pincel? ___________
-Do lápis? __________ -Da borracha? ___________

2. Quanto mede a mais o pincel do que a borracha? __________ centímetros.

3. Mesmo com a régua quebrada, o Gui mediu o comprimento do fósforo.

- Quanto mede o fósforo? _________ centímetros.



4. Qual é o comprimento do bloco de notas do Gui? __________________.

CIÊNCIAS
1ª semana

Sistema digestório: funções, órgãos e processo digestivo
O sistema digestório, também chamado de digestivo ou gastrointestinal (SGI) é um dos principais
sistemas do corpo humano e é responsável pelo processamento dos alimentos e absorção de
nutrientes, permitindo o bom funcionamento do organismo.
o sistema digestório é responsável por regular o metabolismo e o sistema imunológico, de modo a
manter o bom funcionamento do organismo.

ATIVIDADES
Livro Didático
Faça a leitura da página 28, copie  e responda as atividades da página 29 no caderno.
2ª semana
Faça a leitura da página 30 e realize as atividades abaixo.

1. O tubo digestório começa 
a) no nariz        b) na boca       c) no esôfago          d) na traquéia

2. O estômago é responsável
a) pela digestão mecânica e química dos alimentos
b) apenas pela digestão de gorduras
c) apenas pela digestão mecânica dos alimentos
d) pela absorção de água e sais minerais.

3. Responda no seu caderno.
a) Qual a função dos dentes no processo de digestão?
b) Com suas palavras descreva o percurso do alimento durante a digestão:



História

GEOGRAFIA

Orientações: 
▪ Após concluir a atividade, tire uma foto e encaminhe para o professor .
▪  Cole a atividade no caderno para melhor organização.

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): 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.

Brasil: Clima e vegetação

Você sabia que clima e tempo são conceitos diferentes? O tempo é caracterizado como as condi-
ções atmosféricas de um local em um determinado momento. O clima, por sua vez, é o conjunto
de variações do tempo de um local, sendo classificado após longas observações dos fenômenos
atmosféricos.

Portanto, o clima é estabelecido após anos de análises contínuas das repetições do tempo de um
lugar. Entre os fatores que interferem no clima estão a vegetação, o relevo, as massas de ar, a
umidade, a localização no planeta, além da ação do homem.

O clima e o tempo são elementos naturais que interferem nos hábitos da população, como, por
exemplo, nas roupas, visto que nas regiões frias as pessoas usam casaco, gorro, luva, cachecol,
suéter, entre outros acessórios que possam combater a ação do frio. Já nas regiões com tempe-
raturas mais elevadas, as pessoas se vestem com roupas mais leves.

As brincadeiras também podem variar de acordo com o clima. Em lugares com temperaturas ele-
vadas, as brincadeiras podem ser em rios, piscinas, nas praças, etc. No entanto, nos lugares frios
também é possível se divertir, principalmente com a neve, que ocorre em alguns lugares do pla-
neta.



ATIVIDADES
1º SEMANA

ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO  “VAMOS APRENDER” PÁGINAS 42 A 45. 
1) RESPONDER AS QUESTÕES DA PÁGINA 42 NO CADERNO.
2)  FAZER A LEITURA COM ATENÇÃO DAS PÁGINAS 43, 44 E 45.

2º SEMANA

ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO “ VAMOS APRENDER” PÁGINAS 46 E 47.
1) FAZER A LEITURA COM ATENÇÃO DA PÁGINA 46
2) RESPONDER AS QUESTÕES DA PÁGINA 47 NO PRÓPRIO LIVRO.

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

      
Assunto: Frutas

1- Avocado = abacate
2- Pineapple = abacaxi
3- Plum= ameixa

4- Banana= banana
5- Cashew=caju
6- Coconut=coco



7- Cherry=cereja
8- Guava=goiaba
9- Apple=maçã
10- Papaya=mamão
11- Passion Fruit=maracujá
12- Melon=melão
13- Pear=pera
14- Peach=pessêgo

15-
16- Grapes=uvas
17- Clementine=tangerina
18- Watermelon=melancia
19- Starfruit=carambola
20- Hog plum=cajá
21- Strawberry=morango
22- Mango=manga

                                          Exercício

A- Passe para o português:

1- Grapes=
2- Pear=
3- Papaya=
4- Banana=
5- Apple=

6- Melon=
7- Cherry=
8- Guava=
9- Plum=
10- Avocado=

B- Passe para o inglês:
1-Banana
2-Abacaxi=
3-Abacate=
4-Cereja=
5-Maçã=

6-Goiaba=
7-Manga=
8-Melancia=
9-Caju

                 10-Mamão=
11-Maracujá=
12-Tangerina=
13-Morango=
14-Pera=
15-Pessêg

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.

               
        



Muitas  coisas  que  jogamos  no  lixo  não  são  lixo,  isto  é,  podem  ser  reaproveitadas.  Jornais,

revistas, cadernos, latas, garrafas e vidros, são alguns exemplos.   

Pensando na importância da reciclagem, crie um ROBÔ utilizando materiais recicláveis,  como

latas, garrafas pet, rolo de papel higiênico, tampinhas variadas ou outro material que você tenha

em sua casa. Lembre-se de dar nome ao seu Robô.

EXEMPLOS:

           

EDUCAÇÃO FÍSICA

Orientações: 
▪ Nessa atividade você irá aprender uma coreografia. Assista o vídeo e siga os passos.

HABILIDADE:  (EF02EF09) Experimentar e fruir diferentes brincadeiras com músicas, danças e
gestos dos contextos familiar e comunitário (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas).

Atividade: Começando a Dançar!

Hoje a nossa atividade é sobre Dança. Você gosta de dançar? Que tal começar agora?!



- Para começar, vamos alongar o nosso corpo seguindo o vídeo: https://www.youtube.com/watch?

v=Ewiu02E00r8.

- Agora vamos realizar a coreografia de uma cantiga de roda: “Bote aqui O Seu Pezinho”.

Assista o vídeo e realiza os movimentos conforme foi ensinado. Quero ver fazer bem bonito!

Vídeo da Coreografia: https://www.youtube.com/watch?v=oj86ayaHulI.

- Tire uma foto ou grave um pequeno vídeo de você realizando a coreografia da música e envie

para a professora.

Obs:  No  dia  da  aula  o  professor  colocará  no  grupo  da  turma um vídeo  explicativo  sobre  a

atividade.

https://www.youtube.com/watch?v=oj86ayaHulI
https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8
https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8
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