
EMEF"Céu Azul"
3ª Coletânea de Atividades

Educação Infantil

5º ANO

ALUNO (A):______________________________________ Turminha:_______________

PROFESSORES: /TIA ALINE / TIO LEONARDO/ TIA LUCINEIA  / TIA TAINARA/
 TIA VANESSA / TIA BRAULIA

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS.
TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE ESTUDOS.



CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES.

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!! 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

- Orientações: 
*Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades. * Copiar e resolver todas as
atividades no caderno de Matemática. * Deixar as operações feitas no caderno. Mesmo
que você consiga fazer de cabeça.

           - Objetivos:

      Desenvolver o gosto pela leitura;   Aprimorar a leitura e a escrita;   Interpretar retirando
informações oferecidas pelo texto;  Interpretar o texto fazendo inferências;  Resolver exercícios
envolvendo os questionamentos apresentados;  Levar os alunos a perceber a real importância do
dicionário enquanto meio de aumentar o repertório linguístico.   Conhecer as características do
gênero Texto informativo;    Ampliar  o vocabulário,  escrever corretamente e estabelecer  uma
relação com as regras ortográficas conhecidas até o momento. 

     

VAMOS EXERCITAR NOSSA LEITURA E INTERPRETAÇÃO!!!

   

         



 Interpretação textual

Utilize seu caderno de Língua Portuguesa para responder as perguntas abaixo:

01-O que devemos fazer para evitar o contágio da Covid- 19?
02-Em relação as recomendações a respeito dos cuidados que devemos ter com a Covid-

19, você acha que as pessoas estão fazendo o necessário para evitar o contágio?
03-Faça uma pesquisa ou realize junto com a professora e descubra o significado do

termo Covid-19.
04-Você sabe o que significa a sigla OMS?

Produção de texto em seu caderno

      02- Construa um texto com começo, meio e fim, falando o que você e sua família têm
feito para não serem infectados pelo coronavírus. Atente-se a pontuação e a letra.

MATEMÁTICA

 Objetivos: 
 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com 

compreensão das
      principais características do sistema de numeração decimal.       

            

     

    

     

         



03-Agora observe o gráfico também registrado na mesma reportagem e responda:

      

     

     

    

    

         



                    

         

    



EDUCAÇÃO FÍSICA-

Habilidades: Experimentar, fruir 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.

ATIVIDADE: 

      Circuito de atividades para trabalhar valências físicas:
1. Utilizar uma corda, fita crepe ou risco no chão para o aluno passar por cima (EQUILÍBRIO).
2. Colocar objetos (chinelos OU garrafa pet) enfileirados com espaço entre eles para o aluno

passar fazendo movimento de zigue zague (LATERALIDADE).
3. Colocar  pedaços  de  jornal  ou  papel  no  chão,  onde  o  aluno  deverá  saltar  pisando  nos

pedaços de jornal (SALTO).

Repetir o circuito 5 vezes OU mais.

OBSERVAÇÃO: Tire foto da atividade sendo realizada para enviar para a professora OU
relate logo abaixo o que você achou dessa atividade e o que ela traz de bom para você.

EXEMPLO:

        



CIÊNCIAS- 
Conhecer-se,  apreciar-se  e  cuidar  de  sua  saúde  física  e  emocional,  compreendendo-  se  na  diversidade
humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

VAMOS UM POUQUINHO MAIS, AGORA CONTINUAR EM CIÊNCIAS COM O NOSSO ESTUDO!   



                              

       

  
  



HISTÓRIA/GEOGRAFIA
HABILIDADES:  (EF03HI02)  Selecionar,  por  meio  da  consulta  de  fontes  de  diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em
que vive.

                                                                 



     



Inglês

                                                                    SUBJECT: FRUIT

OBJETIVO:  Inserir  a  Língua  Inglesa  no  cotidiano  do  aluno;  Escrever  corretamente  os

nomes de frutas em Inglês.

VAMOS RECORDAR AS FRUTAS EM  INGLÊS?

01-Observe a figura e complete as frases com nomes de frutas em Inglês:        

02- Agora, responda em Inglês a seguinte pergunta : WHAT  IS YOUR  FAVORITE  FRUIT?



ATIVIDADE CRIATIVA DE ARTE

 HABILIDADES: Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos.

Estamos vivendo a pandemia do corona vírus, 1ano que estamos envolvidos nesse 
processo, com essa doença.

As autoridades afirmam que o melhor remédio é ficar em casa, aguardando que chegue 
nossa vez de sermos vacinados. Desenhe no seu caderno de arte o lugar que você tem 
ficado mais tempo em sua casa nesses dias de pandemia. Faça uma ilustração bem linda e 
não se esqueça de colorir!


