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1) Complete os espaços com os termos abaixo. Cada termo pode ser utilizado mais de 

uma vez. 

                   CHOVE – EVAPORA – NUVENS – VAPOR DE ÁGUA 

 

A) Quando as ____________ nuvens estão bem carregadas, ___________________. 
 

B) O sol aquece a água que, __________________ dos oceanos e rios formando o 
_____________________. 
 

C) Na atmosfera, o vapor de água se condesa, formando as ___________________. 

 



 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

EMF “CÉU AZUL” 
 

Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

5º ANO -  MATEMÁTICA – 4ª COLETÂNEA 

 



 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

EMF “CÉU AZUL” 
 

Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 Escreva os números abaixo por extenso: 

 

a) 2.895 _____________________________________________________ 

 

b) 1.975 _____________________________________________________ 

 

c) 3.578 _____________________________________________________ 

 

d) 109 ______________________________________________________ 

 

e) 1.106 _____________________________________________________ 

f) 904 ______________________________________________________ 
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5º ANO -  ARTE -  4ª COLETÂNEA 
 

RELEITURA 

Vik Muniz (1961) é um artista plástico brasileiro, fotógrafo e pintor, é conhecido por usar 
materiais inusitados em suas obras, como lixo, açúcar e chocolate. 
A partir de 1988, Vik Muniz começou a desenvolver trabalhos que faziam uso da percepção e 
representação de imagens usando diferentes técnicas, a partir de materiais como o açúcar, 
chocolate, catchup, gel para cabelo e lixo. 
 

 
ATIVIDADE 

Agora é a sua vez de produzir, pegue alguns materiais que tenha em casa, crie um desenho 
bem legal, depois com base nas obras de Vik Muniz enfeite- o com os seus materiais.   
Lembrando que você não precisa fazer igual o artista, você vai criar o seu desenho e vai 
enfeitar com a sua criatividade. 

Abaixo temos um exemplo da obra do artista: 
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PROJETO AMIGOS LEITORES 
Prof. Apresentadora: Gisele de Macedo Nogueira  
Público Alvo: Alunos do 5o ano 
 
*O aluno deverá  fazer a escolha do livro literário, LER e preencher a ficha de leitura. 
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                              ATIVIDADES 

BRINCADEIRAS E JOGOS DE MATRIZ AFRICA 

 

LABIRINTO (MOÇAMBIQUE) 
 

Com uma pedra em uma das mãos, sem que o 

outro saiba, os jogadores colocam-se de frente 

um para o outro. 

Na aresta inicial do labirinto são colocadas duas 

pedras diferentes, sendo de cada jogador. 

O jogador que tem a pedra estende as mãos ao 

colega, tendo este adivinhar em qual mão está. 

Se conseguir a sua peça é deslocada em uma 

aresta do labirinto. Caso contrário, a peça do 

outro que será movimentada. Este procedimento 

repete-se até que a pedra de um dos jogadores 

chegue à última aresta e ganhe o jogo. 

 

 

 

PEGUE O BASTAO (EGITO) 

É necessária uma vara para cada jogador. 

Os jogadores formam uma círculo. O objetivo é pegar o bastão 

mais próximo à direita antes de cair. Estes devem manter suas 

varas na vertical e a frente, com uma ponta tocando o chão. O 

dirigente grita a palavra trocar. Todo mundo deixa sua vara 

equilibrada e corre para pegar a próxima à sua direita e tenda 

pegá-la antes que ela caia no chão. Se um jogador não pegar a 

var antes que caia ele está fora do jogo e deve levar seu bastão. 

O último a permanecer sem errar vence.  

 


