
       

 

                     “emef CÉU AZUL” 

6ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

5º ANO 

     ALUNO (A): Turma:   

 

PROFESSORES: TIA LUCINEIA / TIA TAINARA/ TIA VANESSA/TIA ALINE /  

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 – PROFa. LUCINÉIA 

    

 

 

    - Objetivos: 
     

 

 

 

VAMOS EXERCITAR NOSSA LEITURA E INTERPRETAÇÃO!!! 

     

 

- Orientações: 

*Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades. * Copiar e resolver todas as 

atividades no caderno de Língua Portuguesa.  

 

 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 Textual O artigo de divulgação cientifica ;  Ampliar o vocabulário, escrever 
corretamente e estabelecer uma relação com as regras ortográficas conhecidas até o momento. 

 



     

 Interpretação textual 

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

 

 

 

 

 

 

   Produção de texto 

      Agora, é a sua vez! Use a sua criatividade e escreva  um texto, com começo, meio e fim 

dando outra explicação por que,  o pescoço da girafa pode ser  tão comprido?. Atente-se a 

pontuação e a letra. 

 

MATEMÁTICA 

 

 

    

    

 

16. Leia: 

“Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético 

acontecem espontaneamente.” 

A palavra grifada da ideia de: 

(  ) lugar (  ) causa (  ) modo (  ) tempo 

17. Pinte no texto as palavras grafadas com F ou V. 

 

Produção de texto 

      Agora, é a sua vez! Use a sua criatividade e escreva  um texto, com começo, meio e fim 

dando outra explicação por que,  o pescoço da girafa pode ser  tão comprido?. Atente-se a 

pontuação e a letra. 

 

 

1. Que gênero textual é esse? 

2. Como ele está organizado? 

3. Quem o escreveu? 

4. Onde é comum encontrarmos textos como este? 

5. Qual é a sua função? 

6. Qual é o título do texto? 

7. De onde este texto foi retirado? 

8. Quando ele foi publicado? 

9. Qual é o assunto do texto? 

10. Como a girafa adquiriu a característica de ser tão alta? 

11. Segundo o texto o que são genes? 

12. Quais as vantagens das girafas que nasciam mais “esticadas”? 

13. Segundo o texto, o que é seleção natural? 

14. Porque o texto afirma que estamos todos em constante evolução? 

15. Leia: “Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros.” 

A palavra sublinhada que pode ser substituída sem alterar o sentido da frase é: 

(  ) capacitação 

(  ) chance 

(  ) vontade 

(  ) segurança 

 

 

16. Leia: 

“Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético 

acontecem espontaneamente.” 

A palavra grifada da ideia de: 

(  ) lugar (  ) causa (  ) modo (  ) tempo 

17. Pinte no texto as palavras grafadas com F ou V. 

 

 



 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROFª. CRISTINA 

    

 

   

 

 

   

 

 

 

Habilidade: Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com 
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. 
 



 

    

 

      

 



 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. VANESSA   

 

Consumo consciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversando sobre o texto: 

1- De acordo com o texto acima, responda; 
a) O que causa o desperdício de água? -

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
b) Cite três maneiras de preservar a água citadas no texto; 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
c) Cite quais formas de preservar  água que você pratica em sua casa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2- Faça um desenho representando algum consumo consciente de água. 

 
 
 

  

 

EF05CI04/ES Reconhecer os tipos de recursos naturais e de corpos d'água presentes em seu ambiente, 

como rios, lagos e mares, e identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades 

cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos, selecionando exemplos 

de práticas sustentáveis. 

 



    

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. VANESSA 

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

 

 

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA 

A área onde hoje está situado o município de Piúma era ocupada originalmente pelos 
índios Goitacazes e começou a ser desbravada no século XIX. Um povoado se formou devido às terras 
férteis e ao desenvolvimento da pesca e em 1883, foi criado o distrito, subordinado a Anchieta, 
desmembrando-se em 1891. Em 1904, sua sede foi transferida para o até então distrito de Iconha, 
adotando este nome, mas Piúma foi emancipada em 1963. 

A cidade se desenvolveu principalmente à base da pesca, que continua a ser a principal fonte de renda 
municipal, aliada ao artesanato e ao turismo. Piúma reúne milhares de turistas na alta temporada, que 
vêm em busca de suas praias, atrativos como o Monte Aghá e a culinária. Aliada ao turismo está a 
produção artesanal, baseada em grande parte nas conchas coletadas no próprio município, gerando o 
apelido de "Cidade das Conchas". 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o texto responda; 

Quem ocupava nosso município no século XIX? 

Qual foi o ano que o município de Piúma foi emancipado? 

Quais foram as principais fontes de renda que ajudaram no desenvolvimento do município? 

Porque Piúma foi apelidada de Cidade das conchas? 

Faça uma frase com o nome do nosso município; 

 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. VANESSA 

 

 

MUNICÍPIO/ ESTADO E PAÍS 

 

 

 

 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar 

acontecimentos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. 

 

EF05GE01/ES descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação, bem como no município em 

que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Goitacases
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distritos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anchieta_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iconha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Agh%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concha


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda atentamente as perguntas: 

Você mora: 

Qual o nome do deu país? ______________________________________________ 

Qual o nome do seu estado? ____________________________________________ 

Qual o nome do seu município? __________________________________________ 

Qual o nome do seu bairro? _____________________________________________ 

Faça um desenho da rua onde você mora. 

 

: 

 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª BRAULIA 

 

Orientações:  
Estar atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade com sucesso. 

Fazer a atividade com  atenção e capricho.  

                                                               

TEMA: Months of the year / colors 

 

OBJETIVO: Trabalhar a escrita através de palavras utilizadas no cotidiano. Inserir a Língua Inglesa no universo 
lingüístico da criança.  
 

 



 

1 – RELACIONE AS CORES EM INGLÊS. 

 

             01 – Red                                         Amarelo 

             02 – Green                                     Cinza                                           

             03 – Yellow                                    Prata 

             04 – Blue                                        Rosa 

             05 – Pink                                        Roxo 

             06 – Orange                                  Vermelho 

             07 – Purple                                    Azul 

             08 – Gray                                       Branco 

             09 – Black                                      Dourado 

             10 – Gold                                       Verde 

             11 – White                                     Laranja 

             12 – Silver                                      Preto 

 

 

        2 – COMPLETE OS MESES  DO ANO EM INGLÊS: “ MONTHS OF THE YEAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª ALINNE 

 

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 próprio desempenho. 
 
 

 

JOGOS DE TABULEIRO 

 

          Os jogos de tabuleiro utilizam as superfícies planas e pré-marcadas, com desenhos ou 

marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter 

por base estratégia pura, sorte (por exemplo, rolagem de dados) ou uma mistura dos dois, e 

geralmente têm um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Os primeiros jogos de tabuleiro  

 



 

representavam uma batalha entre dois exércitos, e a maioria dos jogos de tabuleiro modernos 

ainda são baseados em derrotar os jogadores adversários em termos. 

          Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro. Sua representação pode variar de situações 

da vida real a jogos abstratos sem nenhum tema (por exemplo, Damas). As regras podem variar 

desde o simples, por exemplo, Jogo-da-velha para aquelas que descrevem um universo de 

jogos em grande detalhe, por exemplo, Dungeons & Dragons). 

         O tempo necessário para aprender a jogar ou dominar um jogo varia muito de jogo para 

jogo. O tempo não está necessariamente relacionado com o número ou a complexidade das  

 

regras de aprendizagem, alguns jogos com estratégias profundas (por exemplo, Xadrez) 
possuem conjuntos de regras relativamente simples. 
        Jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer, sua prática incentiva a 
capacidade de memória, ajudam a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. 
 

          AGORA É SUA VEZ !!! 

 

1- Confeccione algum tipo de tabuleiro usando papel ofício ou folha de caderno, 
lápis de cor ou canetinha. Fica a sugestão de escolher algum tipo de jogo que 
você conhece. 

2-  Comece a jogar, vamos lá!!! 

 

ATIVIDADES DE ARTE  -  PROFª TAYNARA 

 

Todos nós somos apaixonados por MÚSICA, existem estilos e ritmos variados, e assim, se faz a 

escolha por nossos gostos musicais. 

Estamos em período de quarentena, e sempre é possível parar para ouvir uma boa música, 

curtir a melodia e se ligar diretamente na canção. 

Alguns gostam de um estilo mais especifico, e outros, são mais ecléticos, gostam de ouvir de 

tudo um pouco, e você, qual seu ritmo de música favorito? 

Vamos para Atividade? 

1) Escolha uma música que melhor represente seu gosto musical; 

2) Escreva a mesma em seu caderno; 

3) Ilustre a música escolhida, seja criativo e não esqueça de colorir; 

4) Concluiu a atividade? Agora tire uma foto e envie para mim. 

  

 

Campo de Experiência: ARTES 
IDENTIFICAR E APRECIAR ESTILOS MUSICAIS, ESTIMULANDO TAMBÉM O PROCESSO CRIATIVO, QUE É 

UMA DAS LINGUAGENS DAS ARTES VISUAIS TRADICIONAIS E CONTEMPORANEAS. 

Habilidades: EF15AR01-ES 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo-da-velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez

