
EMEF “ITAPUTANGA”
5° ANO - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):__________________________________________________Turma:_____
ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

- Objetivos: 
* Localizar informações explícitas no texto, com ênfase no gênero crônica;
* Ler e interpretar o gênero Crônica;
* Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global;
* Saber que o adjetivo flexiona em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere;
* Identificar o adjetivo em diferentes gêneros textuais;
* Empregar adequadamente o adjetivo.
- Orientações: 
* Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades.
* Copiar e responder as atividades no caderno de Língua Portuguesa.

(1° PRIMEIRA SEMANA)
GÊNERO TEXTUAL – CRÔNICA

1- Leia e copie o texto abaixo:

CRÔNICA: Pneu furado

O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do car-
ro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Tão bonita 
que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo:

 “Pode deixar. Eu trocarei o pneu.

Você tem macaco? -Perguntou o homem.

Vamos usar o meu – Disse o homem.

E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chega-
va o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus 
se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro.

Puxa, você trocou o pneu do carro pra mim. Muito obrigado.
– É. Eu… Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar.
– Coisa estranha.
– É uma compulsão. Sei lá.

Luís Fernando Veríssimo

Entendendo a crônica:

2- Leia as perguntas abaixo e marque um X na resposta certa:

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



a- Por que o homem trocou o pneu do carro?

       (    )  Porque ele queria ser simpático com a moça. 

       (    ) Porque ele tinha compulsão de trocar pneus.

       (    ) Porque era seu dever ajudar o próximo.  

       (   ) Porque ele tinha estepe e macaco.

    b– O que ele sentiu vendo a moça entrar no ônibus?

(    ) Raiva          (    ) Espanto         (    ) Gratidão       (    ) Felicidade

    c– A reação do homem quando o dono do carro agradeceu por ele ter trocado o pneu foi de:

(     ) Vergonha               (     ) Satisfação            (     ) Violência          (     ) Timidez

    d – Quem conta a história é:

    (   ) A moça que esperava o ônibus. 

   (   ) O dono do carro que estava com o pneu furado.

   (   ) Um narrador que participa da história.  

   (   ) Um narrador observador que está fora. da história.

  e– Leia o trecho e grife a alternativa que mostra um adjetivo (uma característica ou qualidade) da
personagem: “De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito
bonita.”

(   ) Lado                    (  ) Pneu                 (  ) Bonita                (  ) Muito

 f– “O carro, estava encostado no meio-fio, com um pneu furado.” Faça um X na alternativa em que
as duas palavras são substantivos simples:

(  ) carro , pneu        (  ) furado, estava          (  ) pneu , encostado       (  ) com, pn

3- Complete o quadro:
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ADJETIVOS

SUBSTANTIVOS ADJETIVOS
Escola
Professora
Mãe
Filme
Animal
Brinquedo

4- Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem.

a- O aluno estudioso consegue bons resultados.
b-  As crianças pequenas estavam alegres.
c- A menina ficou irritada com o irmão
d- O homem usava um chapéu grande.
e- Maria encontrou um pobre gatinho martirizado
f- Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados.

5- Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:

(1) docente       (    ) do rio
(2) discente      (    ) da cidade
(3) fluvial          (    ) do professor
(4) rural            (    ) do campo
(5) pluvial         (    ) da chuva
(6) urbano         (   ) de aluno

 ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO  

Acentuação das sílabas tônicas: oxítonas e paroxítonas

 Atividades – páginas: 112, 113, 114, 115 e 116.

(2° SEGUNDA SEMANA)
Gênero textual: Crônica

 Leitura e interpretação da crônica “Uma lição inesperada” – páginas: .70, 71, 72, 73, 74 e 75.

Locução adjetiva: 

 Atividades – páginas: 59, 60, 61 e 62.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

- Objetivos: 
* Retomar conceitos estudados anteriormente, permitindo a possibilidade de esclarecer eventuais dúvidas.
* Conhecer e escrever números usando os Sistema de Numeração Romano.
* Resolver problemas das 4 operações envolvendo valor monetário e tempo em situações do cotidiano.
* Identificar planificações de superfícies de alguns poliedros.
* Resolver operações.
- 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° PRIMEIRA SEMANA)
 Atividades no Lívro  Didático  =  Essas atividades podem ser  feitas  no  

próprio livro.
- Vamos retomar = págs. 76 e 77.
- Resolvendo mais problemas = págs. 88 e 89.
- Planificações de Poliedros = págs. 98 e 99.

 Atividades para copiar no caderno.  

1. Complete a cruzadinha com os 
números faltosos.

2. Arme e resolva as operações.

3. Escreva  o  resultado  das
operações por extenso.

= Letras: D – F – I – K – N – P – R. 

(2° SEGUNDA SEMANA)
 Atividades no Lívro Didático = Essas atividades podem ser feitas no próprio livro.  

. Numeração Romana = págs. 80 e 81.
- Mais atividades = págs. 84 e 85.
- Mais atividades = págs. 102 e 103.

 Atividades para copiar no caderno.  
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1. Resolva as operações. Depois encontre os resultados no diagrama e pinte-os de
acordo com as cores indicadas.

- Adição = laranja                      - Multiplicação = azul  
- Subtração = amarelo             - Divisão = verde  
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CIÊNCIAS

Objetivo:

 Definir e explicar o que significa uma alimentação saudável através de um instrumento simples e de fácil com-
preensão como a pirâmide dos alimentos;

 Identificar os grupos alimentares que fazem parte de uma alimentação saudável e equilibrada;
 Refletir sobre seus próprios hábitos alimentares.

Hábitos alimentares
Nutrientes

                Quando falamos em nutrição, podemos defini-la como processos que
vão desde a ingestão dos alimentos até à sua absorção pelo nosso
organismo.  Os  nutrientes  são  substâncias  obtidas  dos  alimentos.
Eles     fornecem energia para as funções vitais, é a base estrutural
dos seres     vivos, ou seja, é a base para a construção do corpo e
regulam as        diferentes funções do organismo.

          Os alimentos são formados por uma mistura de substâncias. Entre
elas  destacamos:  água,  sais  minerais,  proteínas,  carboidratos,
lipídios  e  vitaminas.

            Existem diferentes tipos de alimentos e que podem ser divididos em vegetal, animal e mineral. 
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            Os alimentos de origem vegetal são todos aqueles que se originam de plantas tais como:
 Cereais (que são grãos que nascem em espigas). Ex: arroz, milho, aveia e trigo;
 Todos os tipos de frutas, verduras, legumes, vegetais e feijões.

          Os alimentos de origem animal são todos aqueles que têm como origem qualquer tipo de
          animal. 
           Ex.: todos os tipos de carnes (frango, boi, peixe, etc.), leite, iogurte, queijo, ovo, etc.

Os alimentos de origem mineral são aqueles que se originam naturalmente da camada da
Terra e são a água e o sal.

É importante comer alimentos de todos os tipos uma vez que possuem funções diferentes.
Mas devemos saber fazer boas escolhas, Ter bons hábitos e seguir algumas orientações que
podem ser resumidas em variedade, moderação e equilíbrio.
As refeições são importantes pois trazem benefícios como:

 A energia necessária para a realização das atividades do dia-a-dia: estudar, pensar, apren-
der, brincar;

 Substâncias para nos mantermos fortes e saudáveis (proteínas para a construção dos mús-
culos, cálcio para a formação de ossos e dentes, vitaminas e minerais para evitar doenças,
etc.);

Alimentação equilibrada.

ATIVIDADES
1. Por que nos alimentamos?
2. Por que sentimos fome?
3. O que é nutrição?
4. Para você o que significa uma alimentação saudável?
5. Que alimentos você consome mais frequentemente?
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6. Você tem o hábito de observar o rótulo e a data de validade dos produtos quando vai  ao
supermercado?

7. Quantas vezes você se alimenta por dia?
8. Quais alimentos você consome em maior quantidade?
9. Você comia algum alimento que deixou de comer ou passou a comer algum alimento que não 
comia?
10. Em nossa escola tem desperdício de alimentos?
11. O que podemos fazer para evitar o desperdício?
12. Em sua casa tem desperdício de alimentos?
13. Que providências podem ser tomadas pela família para evitar o desperdício?
14. Coloque V se a informação for verdadeira e F se for falsa.
(     ) Uma boa alimentação dá energia para o corpo funcionar bem.
(     ) Tenho que comer muito para ter saúde.
(     ) Só preciso comer se estiver com fome.
(   )  A  alimentação  deve  ser  nutritiva,  variada  e  em  quantidade  suficiente  para  ajudar  no
crescimento e desenvolvimento do organismo.

15. Faça um desenho com alimentos que você mais gosta de comer

GEOGRAFIA

  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.

1ª SEMANA
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1) O que é desmatamento?
2) Por que o desmatamento coloca em ameaça os recursos naturais e o meio ambiente?
3) Quais são as principais causas, ou seja, o que provoca o desmatamento?
4) Quais as principais consequências ao meio ambiente e aos seres vivos devido a prática do
desmatamento?
5) Observe o desenho abaixo. Muitas florestas acabam dessa maneira.

 Quando muitas árvores são derrubadas, o solo fica desprotegido. As plantas não nascem mais e
com isso os animais que se alimentam de vegetais morrem.

- Escreva uma frase em defesa da natureza.

        Complete:
A) Todos os animais precisam das plantas porque:
B) Preservar a natureza é importante porque:

       Cole no seu caderno uma gravura mostrando uma floresta ou mata que o homem não destruiu.
2ª SEMANA
Livro didático “Vamos Aprender”
Leitura das páginas 52,53,54 e 55.
Atividade 2 da página 55;
Atividades 1 e 2 das páginas 56 e 57.

HISTÓRIA
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Identificar os processos de formação das
culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Analisar o papel das culturas e
das religiões na composição identitária dos povos antigos.
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AS RELIGIÕES E AS CULTURAS NA FORMAÇÃO DOS POVOS ANTIGOS
A religiosidade era uma parte muito importante na vida dos primeiros povos. As forças da natureza

eram consideradas  divindades  e,  sendo  assim,  havia  rituais  e  cultos  à  natureza.  Com a  adoção  das
práticas de agricultura e pecuária,  surgiram agradecimentos à fertilidade da terra que envolvia música,
dança e práticas consideradas mágicas.

ATIVIDADES

Livro didático “Buruti” 

Leitura do texto da página 84 e 85 “O respeito às religiões e a “tolerância” religiosa”.
Responder no livro as atividades da página 85.

Inglês

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

Matéria: Cores (Colors/Colours)

1-White = branco

2-Black = preto

3-Yellow = amarelo

4-Blue = azul

5-Navy blue = azul marinho

6-Beige = bege

7-Gray = cinza

8-Gold = dourado

9-Orange = laranja

10-Brown = marrom

11-Pink = rosa

12-Purple = roxo

13-Green = verde

14-Red = vermelho

15-Cream = crème

16-Crimson = encarnado

17-Scarlot = escarlate

18-Mauve = lilás

19-Turquoise = turquesa

20-Caramel = caramel

21-Violet = violeta

22-Green = verde

23-Burgundy = vinho

24-Bright pink = rosa choque

25-Baby pink = rosa bebê

                                             Exercício

A-Passe para o português:

1-Baby pink =

2-Bright pink = 

3-Burgundy = 

4-Green =

5-Violet = 

6-Caramel = 

7-Turquoise =

8-Mauve =

9-Scarlet =

10-Crimson =

11-Orange =

12-Pink =

13-Cream =

14-Red =

15-White

B-Passe para o inglês:

1-Laranja = 2-Marrom = 3-Caramelo =

4-Turquesa = 5-Verde = 6-Vermelho =

7-Rosa = 8-Roxo = 9-Dourado =
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10-Amarelo = 11-Azul = 12-Preto

13-Branco = 14-Violeta 15-Lilás =

ARTE

Orientações: 
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho.
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade.

Pensando no jogos Olímpicos que tem início no dia 23 de Julho, em Tóquio, vamos trabalhar com esse
tema na nossa 9ª Coletânea.

VAMOS TORCER PELO BRASIL

Muitos esportes estarão presentes nos jogos Olímpicos, serão 46 modalidades como futebol,
basquete, ciclismo, tênis, ginástica, natação, dentre outros.
Escolha um esporte dos Jogos Olímpicos e crie um desenho sobre ele.
Observações: utilize todo  espaço da folha do seu caderno de arte para criar o seu desenho e
lembre-se de colorir.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Orientações: ▪ - Para essa atividade você deverá desenhar o campo de jogo no chão ou na mesa 
utilizando giz, caneta hidrocor ou fita adesiva (conforme o vídeo).
- Providenciar 08 tampinhas de garrafa pet para serem os jogadores, caso não possua essas 
tampinhas você poderá fazer bolinhas de papel do mesmo tamanho.
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HABILIDADES DO CURRICULO DO ES: (EF04EF06) Experimentar e fluir diversos tipos de jogos esporti-

vos de marca, precisão, de campo, de taco e invasão. 

Olá alunos! 

A Olímpiadas de TOKYO 2020 está prestes a

começar! Por causa da pandemia ela teve que

ser adiada para este ano, mas não perderá o

seu  encanto.  Então  prepare  seu  coração  e

vamos torcer pelos esportistas que representarão o nosso país! 

Para  entrar  no  rítmico  dos  jogos  olímpicos  vamos  realizar  uma

atividade que representa um jogo coletivo de quadra bem divertido!

Atividade: Queimada de Tampinhas

- Essa atividade é realizada em dupla e você irá precisar de pelo menos 04 tampinhas para cada pessoa. É
importante ter o mesmo número de tampinhas em cada time, pois elas representarão os jogadores da 
partida.
- Desenhe no chão o campo de jogo, igual à figura ao lado.
- Posicione suas tampinhas de um lado do campo e o
adversário posicionará as dele no outro lado. Aconselho utilizar tampinhas
de cores diferentes para cada time, ou então pintá-las para diferenciar
uma equipe da outra.  
- Tire na pedra, papel e tesoura quem irá começar o jogo, a pessoa que ganhar inicia a partida.
- Você irá posicionar sua tampinha na linha do meio e com apenas um
peteleco deverá acertar a tampinha do adversário. Se conseguir acertar, o
adversário perde a tampinha, pois se considera queimada. Enquanto você
recebe a sua de volta e tem outra tentativa.
- Se você errar, a tampinha que foi parar no campo adversário, volta para
você. Mas, a vez de jogar passa a ser do outro jogador.
- Antes de cada jogada os jogadores poderão mexer no seu time e posicionar
as tampinhas como quiserem.
- Ganha a brincadeira quem conseguir queimar todas as tampinhas do time adversário primeiro.

Obs: Vídeo explicativo da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=pTp43KMO5Q0
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