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EMEF “LACERDA DE AGUIAR” 

5° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________ 

Orientações: 
 ▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização; 

 ▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Habilidade:(EF05LP12). Identificar a ideia central do texto, demostrando compreensão 
global. 
Gênero textual: 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faça a leitura e responda as questões a seguir: 
 
Texto 1                                             O polvo 
     
  Uma das minhas diversões preferidas, quando menino, era pescar. Às vezes, 
pecava próximo à oficina da Estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que dois 
palmos de fundura, nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão 
costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano tapando-lhe as duas 
extremidades com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era “arrastar” camarão: 
usava com cofo (espécie de cesto de palha), que vinha arrastando pelo fundo d`água, 
junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro dele. 
      

Junto ao cais estava uma velha draga, enferrujada que apodrecia ali, tomada 
pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da draga restava 
uma poça de água rasa, que era um pouco mais funda junto á hélice da popa. Certo 
dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina; foi quando percebi, colado ao casco 
da draga um animal estranho, de pouco mais de um palmo – um polvo! Tentei pegá-lo, 
mas, num átimo de segundo, ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. 
Que espertalhão! 
    
   Até ali, polvos, para mim, eram os do cinema, enormes, que com seus tentáculos 
abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me 
fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza: cria bichos que 
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andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar; a alguns dá asas, a outras 
nadadeiras e o polvo ela o fez movido a jato. 

A natureza lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto! 
Ferreira Gullar.O touro encantado. São Paulo: Salamandra,2003. 

 
Responda as questões abaixo: 
 
1)O texto se refere a que período da vida do autor? 
2)Qual era a diversão preferida do autor quando criança?  
3)Onde ele costumava pescar? 
4) Como era o córrego que costumava pescar? 
5) Na sua opinião por que o título do conto é O polvo? 

 
6) Assinale as características do polvo de acordo com o narrador: 
(    ) animal pegajoso                                 (     ) Solta tinta para não ser visto 
(    ) movido a jato                                      (     ) animal estranho 
 
7) sublinhe no texto a expressão num átimo de segundo e, depois, explique seu 
significado. 
 
8) Releia o trecho. 
 
 

Até ali, polvos, para mim, eram os do cinema, enormes, que com seus 
tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho [...] 
 
 
Que outra expressão poderia ser usada no lugar da expressão até ali? 
(      ) Até aquele lugar                         (     ) Até  aquele momento 
 
 
9) Releia o segundo parágrafo do texto e circule a expressão de significado contrário 
a água cristalina. 
 
Uso do dicionário 

 
As palavras que 

aparecem no lado 
das páginas do 
dicionário são 

chamadas 
palavras-guia. 
Elas indicam a 

primeira e a última 
palavra que podem 
ser encontradas em 

cada página. 
10) Leia este poema. 
 

Depois de refletir um tempão, 
         acabei chegando a uma conclusão: 



5° ANO – SEMANA 5 – ANO: 2021-  3 
 

          o passado vive apenas na memória, 
                    e o futuro existe  só na nossa imaginação. 
                                                                              Silvana Tavano 

 
a)De acordo com a autora, para escrever um relato da memória, precisamos do 
passado ou do futuro? 
 
b)Procure no dicionário o significado da palavra imaginação e copie. 
 
c)No dicionário em que você pesquisou, quais são  as palavras – guia da página em 
que aparece a palavra imaginação? 
 
 
Texto 2                                                    

Tempo de Infância 

Quando se é criança, o mundo é apenas um grande parque de 
diversões. E são essas as primeiras lembranças que trago em mim. 

Lembro que, ainda bem pequeno, gostava de sair correndo atrás 
de meus irmãos e primos maiores. Era uma corrida sem finalidade. 
Corria-se por correr ou, apenas, para repetir os gestos dos calangos 
que dividiam com a gente o espaço da aldeia.  

Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem destino. Íamos 
a todos os cantos que nos eram permitidos pelos adultos. O igarapé 
era nosso principal objetivo, mas também tínhamos as árvores, 
enormes mangueiras que cresciam por toda a aldeia. As maiores 
subiam com destreza e depois me ajudavam a subir também. 

 Passávamos horas ali, brincando de navegar nos galhos da 
velha árvore, comendo mangas com farinha de mandioca (...).                                                 
Daniel Munduruku 

 Copie e responda as perguntas no seu caderno: 

11- Que pistas nos dá o texto de que a criança era indígena? 

12- Qual era o principal objetivo das crianças na brincadeira? 
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13- Este texto tem uma estrutura diferente. É um texto de memórias. 

a) Quais são as memórias apresentadas? 

b) Retire do texto o trecho que exemplifica esta narrativa de memória. 

Texto 3                                

A memória dos peixes 

     

     O sítio tinha muitos lugares bons. Porém, Ade e Amis gostavam mais da sombra da 
velha figueira. Só que, às vezes, no escurecer, tinham que sair de lá por causa dos 
mosquitos. 

     O velho Amis explicava que os peixes gostavam de viajar rio acima para namorar. 
Mas na hora de crescerem, os peixinhos escolhiam as águas calmas das baías, que o rio 
formava lá bem baixo. 

     A menininha escutava Amis, enquanto olhava os lambaris que subiam em fileiras de 
três, às vezes em fileiras de quatro ou cinco, rio acima. 

     Mais para o meio do rio, um cardume de piraputangas também subia. De vez em 
quando ela via ondinhas que elas provocavam quando nadavam quase à flor d´água. 

           – Amis, Amis, chamou a menininha. 

           – O que foi, Ade?  

           – Amis, tem coisas da minha vida que eu já esqueci. 

           – E daí? 

          – Daí que eu queria saber. Esses peixes, nadando, sem parar, contra a correnteza. 

          O velho franziu as sobrancelhas. 

        – Eu queria – continuou a menininha – eu queria saber como é. Esses peixes se 
lembram das baías da sua infância? 

          O velho Amis abraçou aquela menina chamada Ade. Abraçou aquela menininha bem 
forte. Ele queria que ela nunca se esquecesse. 

  

Leia, pense e responda: 

14- Qual é o título do texto? 

15-Quais são os personagens da história? 

16-Em qual lugar do sítio os personagens mais gostavam de ficar? 

17-O que Amis contava a menina? 

18-Qual era a preocupação de Ade? 

19-Qual foi a resposta dada pelo Amis?                                              
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Produção textual 
 

Criando um relato de memória 

Agora, você produzirá um relato de memória. Para isso, 
você deverá conversar com uma pessoa mais velha da 
família e pedir a ela que lhe conte um fato marcante de sua 
vida: pode ser um medo que tenha superado, um dia de 
muita alegria, uma situação engraçada que tenha vivido, 
uma viagem que marcou sua vida etc. 
Ao escrever o relato, você assumirá a identidade da 
pessoa escolhida, ou seja, narrará os fatos como se 
estivessem sido vividos por você. 
 
1- Durante a conversa, anote os fatos com detalhes, com 
o máximo de informações possível, de modo que possam 
ser retomadas no momento de produzir o relato. 
2- Comece o primeiro parágrafo apresentando a pessoa com quem os fatos narrados 
aconteceram, onde e quando acorreram. 
3- Apresente a sequência dos fatos com detalhes, para que o leitor compreenda o relato 
e envolva-se na história. 
4- Finalize o relato contando de que maneira a situação narrada marcou a vida daquela 
pessoa. 
  

Matemática 
Aluno(a):_______________________________________________TURMA:______ 
 
Habilidade EF05MA01/ES Ler, escrever e ordenar números naturais escritos em textos, gráficos e 

tabelas...EF05MA09 resolver e elaborar problemas combinatórios. 

 

1) Observe o material Dourado e registre o número correspondente no valor de lugar. 

Em seguida, responda as questões abaixo. 

 

a)Escreva o nome do número : _______________________________ 

b) Que número vem logo antes de 1210? _______________________ 

c)Quanto vale o algarismo da unidade? ________________________ 

d) Quanto vale o algarismo da dezena? ________________________ 

2) De acordo com material Dourado, escreva o número correspondente e em seguida, 

escreva-os por extenso: 
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3) Na   reta numérica   a   seguir,  o   ponto   P   representa   o   número   1010   e   o   ponto   

U representa o número 1060. Em qual ponto está localizado o número 1030, sabendo que a 

diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 10 unidades? 

                      P               Q                 R                 S                T                 U 

___I_________I_________I_________I_________I_________I______ 

                   1010                                                                                        1060 

4) O gráfico abaixo registra a venda na papelaria do pai de Valentina, mês a mês, de janeiro a abril. 

Ela resolveu calcular a venda juntando os meses. 

 Janeiro e fevereiro: 400+500=900, pois 4 centenas + 5 centenas = 9 centenas 
e 9 centenas =900 unidades. 

 Fevereiro e março: 500+600=1100, pois 5 centenas + 6 centenas =11 centenas 
e 11 centenas =1100 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Agora analise o gráfico e calcule a venda juntando os meses. 

a) Março e abril: 

600+300= __________                                  

0

100

200

300

400

500

600

700

jan fev mar abri

Vendas papelaria
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6 centenas+3 centenas = ________ 

b) Janeiro, fevereiro e março: 

  400+500+600=  __________                 

4 centenas +5 centenas+6 centenas= ______ 

c) Janeiro e abril: 

 400+500+600+300=  _______                          

4 centenas +5 centenas +6 centenas +3 centenas= ____________ 

d) Em que mês a papelaria vendeu mais livros?_____________ 

e)  Em que mês a papelaria vendeu menos livros?____________ 

5) No número 2060, o algarismo 6 ocupa que ordem? ___________________ 

 

6) Assinale o MAIOR número que você pode escrever usando os algarismos 1, 4, 6, 7 e  

8 sem repeti-los? 

78164 61784 87641 17648 46781 

 

Esquentando a “cuca” 
 

 

 

 

 

Responda no caderno: 

7) Na   rua   de   Gilson   há   9   casas.   A   primeira   casa,   
representada   pela   letra   A, corresponde ao número 880. A última 
casa representando pela letra I corresponde ao número 960.  Gilson 
mora no número 920, sabendo que a diferença entre o valor de um 
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ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 10 unidades, responda 
em que ponto se localiza a casa de Gilson? 
 

 

 

 

 

8) Na volta às aulas, uma papelaria vendeu 1849 canetas, 1044 
lápis e 828 borrachas. Quantos materiais essa papelaria vendeu? 

9) Em um colégio havia 3542 alunos. No primeiro dia de aula faltaram 
829 alunos. Quantos alunos compareceram ao primeiro dia de aula? 

10) Mariana comprou um tênis e pagou da seguinte forma: uma 
entrada de R$ 150,00 e mais 4 prestações de de R$ 50,00 cada uma. 
Quanto ela pagou pelo tênis? 

11) Renan, Renay e Ramon são afilhados do tio Fábio. Como adoram 
animais, ele resolveu presentear cada um deles, com um animal 
diferente. As opções eram cão, gato, coelho, peixe, tartaruga e pato. 

Com quais possíveis combinações diferentes Tio Fábio pode presentear 
cada sobrinho?  

 

Pela multiplicação: 3 x 6 = 18 possíveis possibilidades 
Ou 

5 x 6 = 18 possíveis possibilidades 
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12- Vamos resolver alguns problemas de raciocínio combinatórios!!! 

a) Lu organizou um desfile. Para isso, juntou algumas peças de 
roupas, como mostra a tabela a seguir:   

 

 

De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir utilizando um 
vestido e uma jaqueta? 

b) No casamento de Larissa haviam 5 rapazes e 8 moças na pista 
de dança, nesta festa, cada rapaz dançou com todas as moças uma 
única vez? 

Quantos pares de dança conseguiram formar até o fim da festa? 

(      ) 28      (      ) 40      (     ) 13       (      ) 5 

c) Juca tem 4 calções de cores diferentes: verde, vermelho, azul e 
amarelo e 3 camisetas também de cores diferentes: branca, bege e 
marrom. De quantas maneiras diferentes Juca pode se vestir? 

d) Você é o cozinheiro! Descubra de quantas maneiras 
diferentes é possível preparar um sanduiche de hambúrguer com 
mais um recheio e um molho. 

(     ) 5 

(     ) 8 

(     ) 6 

                                 (     ) 9 
 

Vestidos Jaquetas 

Florido Jeans 

Preto Branca 

Branco ------------ 
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13) No número 15789, o valor posicional do algarismo 5 é ? 

(     ) 50        (      ) 5        (      ) 5000        (       ) 500 

14) O resultado da equação abaixo é:  

4 x 1000 + 3 x 10 + 5 x 1 

(     ) 4305        (      ) 4350         (      ) 4035 

15)Roberta deseja fazer um plano de telefonia móvel e foi pesquisar  
as opções em três operadoras diferentes. Observe os panfletos das 
opções em três operadoras diferente. Observe os panfletos das opções 
de 250 minutos por mês que ela encontrou e responda ás questões. 

 

 

 

 

a) Qual é o valor total do plano de cada operadora? 
b) O plano que tem o maior número de prestações é o mais caro? 

Por quê? 

16) Amanda tem guardado na caderneta de  poupança R$ 175,00. No 
final do mês, ela irá depositar o triplo dessa quantia. Com quanto ela 
ficará? 

17) Minha amiga estava doente e ficou 1 mês no hospital, minha outra 
amiga ficou doente e ela ficou 2 anos no hospital. Quantos dias no 
total as duas ficaram no hospital? (Atenção: O ano que minha amiga 
ficou no hospital não era bissexto. E o mês não era de 28, 29, 
e nem 31 dias). 
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(      ) 76         (      ) 760        (       ) 7060     (      ) 7600 

18) Eu comprei 500 balas comi 305 e dei 120 para meu irmão. Com 
quantas balas eu fiquei?   

 (       ) 50       (      ) 65         (      ) 70           (      ) 75 
 

CIÊNCIAS 

Aluno(a):_______________________________________________TURMA:______ 
 

Habilidades: EF05CI03/ES Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, relacionados à cobertura 

vegetal, e selecionar argumentos que justifiquem sua importância para a manutenção do ciclo da água, a 

conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico, evidenciando a situação atual 

de sua região. 

                  • (EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas e 

discutir os possíveis problemas decorrentes desses usos. 

CICLO DA ÁGUA 

O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo 

meio ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos processos 
e, posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocorrem no 
ciclo da água, podemos destacar a evaporação da água devido à ação do Sol, a conden-
sação do vapor de água e a formação das nuvens e precipitação. 

 

Etapas do ciclo da água 

A energia solar funciona como um grande motor para a ocorrência do ciclo da água. É essa 
energia que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O Sol também 
promove a transpiração das plantas e dos animais. O vapor de água liberado nesses pro-
cessos fica na atmosfera e sobe para camadas mais altas. Em grandes altitudes, a tempe-

ratura local é mais baixa, fazendo com que o vapor de água condense-se e forme as nuvens. 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/seres-vivos-e-seres-naovivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reaproveitamento-agua.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-vaporizacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-importancia-do-sol-para-os-seres-vivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/nuvens.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/os-rios.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lagos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/oceanos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm
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Observe as principais etapas do ciclo da água. 

 

Diferentemente do que muitos pensam, as nuvens nada mais são do pequenas gotículas de 
água. Com o tempo, a nuvem torna-se cada vez mais carregada, até que a água cai em 
forma de chuva (precipitação).  

A água presente na superfície terrestre pode também ser usada pelos seres vivos.          

 Os animais, por exemplo, utilizam-na para sua hidratação. As plantas, por sua vez, fazem-
no por meio da sua absorção pelas raízes que possuem. 

A água utilizada por esses seres vivos retorna para o ambiente posteriormente. Além da 
transpiração, os animais podem devolvê-la ao ambiente pela urina, fezes, respiração e de-
composição. As plantas também liberam a água por meio da transpiração, gutação (eli-
minação da água no estado líquido pela planta) e decomposição. Os seres vivos dependem 
de outros componentes do meio ambiente para viver, como a água e o ar.  

Importância do ciclo da água 

O ciclo da água é importante, pois garante que a água circule cons-
tantemente pelo nosso planeta. Como sabemos, a água é fundamen-
tal para qualquer ser vivo, uma vez que ela faz parte da composição 
do seu corpo, ajuda no transporte de substâncias e participa de rea-
ções químicas importantes. 

 

 

Atividades sobre o ciclo da água 

1-Agora que você já aprendeu um pouco mais a respeito do ciclo da água, observe o dese-
nho apresentado a seguir e tente identificar as etapas que estão indicadas pelos núme-
ros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/chuva.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-raizes.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-da-decomposicao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-da-decomposicao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/gutacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/transformacoes-quimicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/transformacoes-quimicas.htm
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2) Os seres vivos dependem de outros componentes do meio ambiente para viver. 
Dois desses componentes são? 

 

(A) areia e tecido. 

(B) asfalto e luz. 

(C) ar e tecido. 

(D) ar e água. 

3) Sobre a presença de água no corpo dos seres vivos, podemos afirmar que: 

 

(A) só o ser humano possui água no interior do corpo. 

(B) todos os seres vivos têm água em seus corpos. 

(C) só os vegetais têm água em seus corpos. 

(D) nenhum ser vivo possui água no interior do corpo. 

4) Todos os seres vivos dependem de água para sobreviver. As plantas necessitam 
de água para? 

 

(A) as sementes brotarem. 

(B) atraírem os insetos. 

(C) abrigarem os pássaros. 

(D) alimentarem os animais. 

5) A água está presente no nosso planeta no estado líquido (rios e mares), sólido (ge-
leiras) e gasoso (atmosfera). Na figura, notamos que a água muda de líquido para ga-
soso e volta para o líquido. Na natureza, a água também passa por estes estados, 
quando vemos: 

 

(A) as geleiras derretendo. 

(B) as mudanças das marés. 

(C) o movimento das águas numa cachoeira. 

(D) as chuvas. 

 

HISTÓRIA 

Aluno(a):_______________________________________________TURMA:______ 

Orientações: 

▪ Colar as atividades no caderno e respondê-las com atenção. 

 Habilidade (EF05HI01/ES: Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, 

relacionando- os com o espaço geográfico ocupado e os grandes rios da Ásia Menor, África, América, 

Brasil e Espírito Santo, considerando sociedades e civilizações hidráulicas e identificando os 

conceitos de Estado teocrático, revolução agrícola e sociedade hidráulica. 
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A formação das cidades 

 

Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. 
Acredita-se que esses grupos tinham líderes, que podiam ser os caçadores ou guerreiros 
mais habilidosos ou mais fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, precisando 
consultar outros membros do grupo.  

Quando os grupos humanos se tornaram sedentários, o número de pessoas começou a 
crescer e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisões e criadas novas tarefas para 
o funcionamento das comunidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por 
um pequeno número de pessoas, geralmente membros de uma mesma família que viviam e 
trabalhavam juntos.  

Ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras 
cidades. Esse processo levou milhares de anos, mas entre 10 mil a.C. e 5 mil a.C. já existiam 
cidades em diversas regiões do planeta.  

Hoje, nossas sociedades são formadas por um grande número de pessoas. O Brasil, por 
exemplo, conta com mais de 208 milhões de pessoas, segundo a estimativa do IBGE para 
2017. Estima-se que, no passado, quando ainda predominava o nomadismo, os grupos 
humanos eram formados por apenas algumas dezenas de pessoa. 

 

Chegando as Sociedades Contemporâneas 

 

Com a formação das cidades os povos estruturados em reinos, buscavam expandir sua 
terras. Assim vamos dar um salto no tempo e então chegamos a uma nova parte da história. 

Já sabemos, que em todos os continentes haviam diversos povos, nativos daquele 
lugar ou não. 

Logo que foram estabelecidas as cidades as pessoas realizavam o comércio.  
Podemos entender, que uma pessoa sempre recebia o lucro. Ao longa da história da 
humanidade, alguns grupos de pessoas foram sendo considerados mais importantes que 
outros. Acreditando nisso, não havia reserva em tomar a terra, os bens, a liberdade... Uma 
história cruel, não é mesmo? 

Pois bem! Voltemos então para uma história mais “recente” que acontece em 
consequência de todos os fatos anteriores a ela.  

No continente Africano e no Oriente Médio (Ásia) é onde as primeiras cidades se 
estabeleceram e se desenvolveram expandiram. Mas com o passar do tempo, a Europa 
passou a ser considerada o centro do mundo. Os reinos, lá formados a séculos viviam 
disputando, poder, riqueza e novas terras (onde poderiam explorar as riquezas, as pessoas 
nativas e obter muito lucro). Dentre esses reinos europeus vamos falar agora de dois: 
Espanha e Portugal. 

 

Nesse processo de tomar para si o que é do outro. Os povos africanos, entre outros 
povos nativos, tiveram seus bens e suas vidas furtadas e se tornaram escravos. 
Qual é a sua opinião sobre isso? 

CAMINHOS ATÉ A CHEGADA DOS PORTUGUESES AO BRASIL 
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Portugal, país pioneiro nas navegações, pretendia chegar às Índias contornando o 
continente africano.  Os portugueses fizeram muitas viagens.  

Em 1498, o navegador Vasco da Gama chegou à cidade de Calicute, descobrindo o 
caminho marítimo para as Índias. 

A expansão marítima espanhola começou com a viagem de Cristóvão Colombo, um 
navegante genovês que pretendia chegar às Índias navegando em direção ao Ocidente. 

Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, concederam-lhe três caravelas, Santa Maria, 
Pinta e Niña, para que ele concretizasse o seu plano. Ele partiu do porto de Palos, na 
Espanha, em 3 de agosto de 1492. Ocorreram diversas dificuldades, como a revolta dos 
marinheiros. 

No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou às Antilhas, na Ilha de Guanahani, hoje 
São Salvador. Voltou para a Europa certo de que havia chegado às Índias. 

Mais tarde, Américo Vespúcio comprovou que se tratava de um novo continente. Em sua 
homenagem, o continente foi denominado América. 

Para resolver a questão das terras descobertas, os reis de Portugal e Espanha 
assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Esse tratado estabelecia um meridiano 
imaginário situado 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras leste desse 
meridiano pertenciam a Portugal e a oeste, à Espanha. 

D. Manuel, o Venturoso, rei de Portugal, ordenou uma nova expedição a Calicute, a fim 
de instalar feitorias na Índia e estabelecer o comércio de especiarias. O comando dessa 
expedição foi dado a Pedro Álvares Cabral, que numa grande esquadra formada por treze 
caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, navegantes, comerciantes 
e padres, saíram de Portugal no dia 9 de março de 1500. 

No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao nosso país. Eles avistaram 
primeiramente um monte, denominando-o Monte Pascoal, porque era época de Páscoa. 

 

 

Atividades: 

  

Leia o texto e responda em seu caderno: 

1 – Quem foi o primeiro navegador a descobrir um novo caminho para as Índias? 

2 – Qual foi o caminho escolhido por Portugal para chegar às Índias? 
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3 – Quem foi Cristóvão Colombo? 

4 – Porque a nova terra recebeu o nome de América? 

5 – Como reis de Portugal e Espanha dividiram as novas terras descobertas? 

6 – Em que data as terras do Brasil foram encontradas pelos portugueses? 

 

GEOGRAFIA 

Aluno(a):_______________________________________________TURMA:______ 
 

Orientações:  

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

 Habilidade (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. 

 

LINHAS IMAGINÁRIAS 
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Atividades: 

 

Responda no seu caderno. 

1- Como é o nome da linha imaginária que corta em horizontal a Terra ao meio? 

2- A maior parte do território brasileiro está localizado em qual hemisfério? 

3- Descreva o que significa latitude e longitude: 

 

4- Vamos produzir um globo terrestre utilizando um planisfério bem legal? 
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LÍNGUA INGLESA 

Aluno(a):_______________________________________________TURMA:______ 

Orientações: 

▪ Colar as atividades no caderno de inglês e executar de acordo com o vídeo explicativo que a professora passar. 

 

Objetivos: 

Ampliar o vocabulário básico da língua inglesa através de pequenos textos. 

Conhecer a estrutura do verbo to have. 

Revisão de números na oralidade e na escrita. 

 

1) Escreva os números em inglês nos retângulos (título da atividade abaixo). 

2) Leia e escreva os números (título da atividade abaixo). 

 

3- Leia o texto e complete as frases: 
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ARTE 

Aluno(a):_______________________________________________TURMA:______ 
 

Orientações: As atividades deverão ser feitas no caderno de Arte, com margem de 2 centímetros. 

Os textos informativos devem ser colados no caderno. Após o termino da atividade, o aluno deverá 

assinar seu nome na parte inferior direita do caderno. 

Todas as imagens das atividades de Arte serão postadas coloridas no grupo do Whatsapp no horário 

da aula de Arte. 

 

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (espaço e 

movimento). 

 

 

Estas duas obras de arte são do pintor Iraniano Iman Maleki. Ele pinta 

preferencialmente seus conterrâneos do Irã. Ele é considerado um Mestre da 

Pintura Hiper realista Contemporânea.  

A primeira obra: Presságios de Hafez. 2003. Óleo sobre tela. 134X100cms. Museu de 

Arte Contemporânea do Teerã. 

A segunda obra: O velho álbum. 2000. Óleo sobre tela. Museu de Arte 

Contemporânea do Teerã. 

O pintor iraniano Iman Maleki, gênio do realismo, ganhou os prêmios William 

Bouguereau e o "Chairman´s Choice" no II Concurso Internacional de Art Renewal 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William-Adolphe_Bouguereau
http://pt.wikipedia.org/wiki/William-Adolphe_Bouguereau
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Center. Muitos o consideram o melhor pintor de arte realista do mundo e até os puristas 

renderam se a suas pinturas que podem ser facilmente confundidas com fotografias de 

máquinas de muitos megapixels. 

Sua obra também nos dá a sensação, a ideia de movimento. Parece que as moças 

das imagens estão se mexendo ou prestes a fazer um movimento. Estas obras são 

muito importantes porque nos permite viver na contemporaneidade a vida de outros 

povos, com seus hábitos e costumes.  

São obras que deixam os nossos olhos encantados. 

Atividade: 

Com a ajuda da mamãe, do papai dos seus irmãos faça uma obra de arte onde os 

personagens sejam vocês. Como será feita esta obra de arte? Baseie-se nas obras 

que estão nesta Coletânea, ou pesquise na internet outras obras que você goste ou 

crie sua própria obra. Vista seus personagens de acordo com a obra que quer fazer, 

procure um cenário que combine com sua proposta, monte sua obra com os 

personagens tire uma foto desta composição e poste no grupo do whtas aap ou mande 

para a professora no privado. 

O que deverá conter nesta obra: figurinos apropriados, cenários também apropriados 

e a ideia de movimento. Os personagens devem ser as pessoas que moram na sua 

casa. Tem que estar todos na obra? Não, só os que quiserem. 

Tudo bem??? 

Estou ansiosa para ver os resultados. 

Beijos e bom trabalho! 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 Orientações:  

*Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno 
 

Habilidades: 

- F35EF01-05/ES - Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 

aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico 

cultural. É interessante que os estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para 

que reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras, com exigências motoras mais 

complexas, que não fazem parte do seu cotidiano com a identificação de brincadeiras e jogos que se 

manifestam de modo semelhante na maneira de jogar em diferentes locais, mas que possuem nomes e 

movimentos adaptados à cultura local. 

TIRO AO ALVO 
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Tiro ao alvo é uma brincadeira que desenvolve as habilidades de noção de distância, noção 

de força e atenção. 

- Aprenda a fazer um tiro ao alvo com caixa de ovos. 

Você vai precisar de: 

 

 +   1 caixa grande de ovos                    +    Tesoura 

 +   Tintas de 3 cores diferentes (a sua escolha)       

 +   Pincel                                                +   Tampinhas de garrafas PET  

 
Como fazer: 
1–Com a ajuda de um adulto, corte o fundo dos encaixes de ovos com a tesoura. 
2–Pinte 2 encaixes centrais com uma das cores. 

3–Em seguida, pinte com outra cor os encaixes ao redor dos dois encaixes centrais. 

                                           

4 – Pinte os outros encaixes com a última cor e está pronto seu alvo! 

                                           

5 – Tome distância e lance as tampinhas ao alvo. 

                                            

  

Atividades: 

1- Quais habilidades a serem desenvolvidas pelo Tiro ao Alvo? 

2- Construir um tiro ao alvo. 

3- Faça uma competição de Tiro ao Alvo, convide alguém de sua casa para jogar, com 

regras como definir que cada jogador pode jogar 3 vezes (tampinhas). Estabeleça a 

pontuação de cada cor do alvo (caixa de ovos). Estabeleça um prêmio para quem 

conseguir fazer o maior número de pontos. 


