
EMEF “Manoel dos Santos Pedroza””
5° ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):_________________________________________Turma:________

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.
▪Ficar atento ao comando do professor (a) das aulas virtuais, no grupo do WhatsApp.
Habilidades: Reconhecer a utilização dos elementos gráficos (não verbais) como apoio na construção do 
sentido e interpretar textos que utilizam linguagem verbal e não-verbais

Língua Portuguesa

O macaco e o coelho

Um macaco e um coelho fizeram à combinação de um matar as borboletas e outro matar as cobras.

Logo depois o coelho dormiu. O macaco veio e puxou-lhe as orelhas.

- O que é isso? Gritou o coelho, acordando dum pulo.

O macaco deu uma risada.

- Ah! Ah! Pensei que fossem duas borboletas...

O coelho ‘danou’ com a brincadeira e disse lá consigo mesmo: “Espere que você vai me pagar”.

Logo depois o macaco sentou-se numa pedra para comer uma banana. O coelho veio por trás com

um pau e lept – pregou-lhe uma paulada no rabo. O macaco deu um berro, pulando para cima

duma árvore. A gemer e chorar.

- Desculpe amigo – disse lá debaixo o coelho – Vi aquele rabo torcidinho em cima da pedra e

pensei que fosse uma cobra.

O coelho saiu dando risada, mas também passou a sentir medo da vingança do macaco.

Foi desde ai que o coelho, de medo do macaco vingar-se, passou a morar em buracos.

Fábula de Monteiro Lobato.

Questões:
1) Qual é o título do texto?
2) Quem é o autor da história?
3) Quantos parágrafos há no texto?
4) Quais são os personagens da história?
5) O que eles combinaram fazer?
6) Qual foi a reação do macaco ao ver que o coelho não fez sua parte no acordo?
7) O que o coelho fez quando o macaco parou para comer?
8) De acordo com a história, por que o coelho vive em buracos?
9) Qual a sua opinião a respeito do comportamento do macaco e do coelho, quando o amigo

não fez o combinado? Justifique.
10) Se seu amigo não cumprisse com um combinado, como você resolveria esta situação?
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11) Procure no dicionário  o significado da palavra VINGAR:
12) No texto a frase “ Ah! AH! Pensei que fossem duas borboletas…” é dita:
(   ) pelo dois personagens
(   ) pelo coelho
(   ) pelo narrador
(   ) pelo macaco

13) Podemos afirmar que a história: O macaco e o Coelho
(   ) aconteceu no passado e em uma floresta
(   ) aconteceu no presente e em um buraco
(   ) aconteceu no passado e em uma cidade
(   ) aconteceu no presente e em um lugar indefinido

14) Explique estas expressões com sua palavras:

Espere que eu te curo.

Pregou-lhe uma paulada.

15) Copie os acontecimentos na ordem em que aparecem no texto:

O macaco puxou a orelha do coelho.
Logo depois o coelho dormiu.
O macaco e o coelho fizeram uma combinação.
O coelho deu uma paulada no rabo do coelho.

16) O texto que lemos hoje é uma Fábula.

A fábula é uma das mais antigas
maneiras  de  se   contar  uma
história.
 Todos  dizemos  e  ouvimos
história.  Sua  tarefa  é   escrever
uma  história  que  tenha
acontecido com você hoje ou que
você  achou  bastante
interessante.
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 5º ANO – MATEMÁTICA   

HABILIDADES: Reconhecer as horas em relógio analógico.
 Relacionar as unidades de medida de tempo entre si.
 Interpretar previsões e variações de temperatura de uma cidade.
 Resolver, com estratégias próprias, situações-problema que envolva as quatro operações.
 Comparar temperaturas entre regiões, verificando seus valores máximos e mínimos.
 Ler e registrar sequência numérica

1) Fazendo  a  observação dos termômetros  durante  uma semana no verão,  Verinha  percebeu
variações de temperaturas em sua cidade. Use as anotações de Verinha para montar um gráfico,
pintando as barras nas temperaturas indicadas, e indique nas anotações o dia em que foi registrada
a temperatura máxima e o dia em que foi registrada a temperatura mínima.

TEMPERATURAS DURANTE UMA SEMANA PELA MANHÃ

DOMINGO- 16º

SEGUNDA-FEIRA- 17º

TERÇA-FEIRA- 19º

QUARTA-FEIRA- 24º

QUINTA-FEIRA- 22º

SEXTA-FEIRA- 18º

SÁBADO- 20º

5° ANO-  EMEF “Manoel dos Santos Pedroza”  2021 –  3



2) A professora Elaine trouxe uma jarra de 1l vazia para a sala de aula e pediu que os
alunos a enchessem usando copos de água de 200 ml. Após alguns copos de água terem
sido colocados na jarra, ela ficou totalmente cheia. 

           Quantos copos de 200 ml esses alunos colocaram na jarra? Lembrando que você deverá
saber quantos ml tem em 1l.

a) 2  copos
b) 3  copos
c) 4  copos
d) 5  copos

3)  Beatriz vai passear no shopping e precisa escolher uma roupa. Ela tem três camisetas
diferentes, uma saia e um short. Combinando a saia e o short com uma das camisetas,
quantas mudas de roupa Ana consegue formar? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4) Uma viagem de avião, com duração de 7 horas e meia, iniciou-se no período da noite no
horário marcado no relógio abaixo. Assinale a alternativa que mostra a hora de chegada
desse avião ao destino:

a) 5h40 da manha
b) 4h30 da tarde
c) 5h20 da tarde
d) 7h30 da manhã

5)  Francisca  está  comprando  uma  geladeira  e  avaliando  as  formas  de  pagamento
oferecidas.  Comprando  à  vista,  ela  terá  desconto  de  R$  185,00,  pagando  apenas  R$
1.665,00;  ou  pode  comprar  em  5  parcelas  iguais.  Compare  as  formas  de  pagamento
oferecidas e responda.

a) Qual é o valor da geladeira sem o desconto?
__________________________________________________________________

b) Quantos Júlia pagará por cada parcela se escolher essa forma de pagamento?
___________________________________________________________________

c) O vendedor ainda ofereceu a Júlia a oportunidade de pagar a geladeira em 10 parcelas
de R$ 198,00. Qual será o valor pago pela geladeira com essa forma de pagamento?
_________________________________________________________
___________________________________________________________________
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6) Cada país, dependendo da sua localização, tem um horário. Observe os relógios com os
horários no Brasil, no Japão e nos Estados Unidos.

a) Qual é a diferença de horas entre o Brasil e o Japão?
__________________________________________________________________

b) Qual é a diferença de horas entre o Brasil e os Estados Unidos?
___________________________________________________________________

c) Amanda tem uma amiga que mora no Japão e pretende ligar pra ela. São 20h20 min;
que horas serão no Brasil?
___________________________________________________________________

7) Observe a sequência, identifique qual o padrão de regularidade e complete com os 
números que faltam:

17 25 41 57 65

8) A família de Sara foi fazer um lanche. Ao todo, foram 17 pessoas, sendo 9 adultos e 8 
crianças. O valor gasto por pessoa foi:

ADULTOS- R$ 15,00
CRIANÇAS- R$ 7,00

a) Quanto custou o lanche dos adultos?
___________________________________________________________________

b) Quanto custou o lanche das crianças?
__________________________________________________________________

c) Quanto foi a despesa total?
___________________________________________________________________

LEIA COM MUITA ATENÇÃO!
REGISTRE AS RESPOSTAS NO SEU CADERNO,  PARA ISSO,

COLOQUE A DATA E O NUMERO DA TAREFA.
BEIJO GRANDE.
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5º ANO - GEOGRAFIA

Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Habilidades: 
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.

CONTINENTES E OCEANOS 

Os continentes são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelo homem para melhor

compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras que são separadas pelos oceanos.

Assim,  de  acordo  com  a  divisão  atual,  existem  seis  principais

continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida.

Observe a explicação abaixo:
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Cinco oceanos fazem parte do mapa-múndi, são eles:

 Oceano Pacífico

 Oceano Atlântico

 Oceano Índico

 Oceano Glacial Ártico

 Oceano Glacial Antártico

Agora que já aprendemos sobre os continentes e oceanos, vamos exercitar?

1) O que são continentes?
2) Quais são os seis principais continentes?
3) Qual é o maior continente do mundo?
4) Qual é o continente mais frio?
5) Quais são os oceanos que existem no mundo?
6) Qual é o oceano que banha nosso País?

7) Pinte o mapa-múndi de acordo com a legenda:

Antártida- amarelo
América- verde
Ásia- laranja
África- rosa
Europa- vermelho
Oceania- marrom
Oceanos- Azul claro
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MANOEL DOS SANTOS PEDROZA
5º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs

HISTÓRIA

Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Habilidades:
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.

O QUE FORMA UM POVO: DO NOMADISMO AOS PRIMEIROS POVOS
SEDENTARIZADOS

Houve  um  período  em  que  os  grupos  de  pessoas  não  tinham  residências  fixa.  Não

possuíam uma casa, por exemplo, como a grande maioria das pessoas de hoje. Esses

grupos de pessoas viviam da caça de animais e da coleta de alimentos. Por isso, sempre

que o alimento se tornava escasso em uma região, eles partiam para outra. Hoje essas

pessoas são conhecidas como nômades. Os nômades viviam da caça de animais e da

coleta  de  frutos  da  natureza.  Porém,  ao  longo  do  tempo,  homens  e  mulheres  foram

desenvolvendo  diferentes  técnicas  para  suas  atividades.  Desta  forma,  se  inicialmente

caçavam  pequenos  animais,  com  o  desenvolvimento  de  novas  técnicas  e  utensílios

passaram a caçar animais maiores, que auxiliavam na manutenção e sobrevivência do

grupo. 

O nomadismo é o  contrário  ao  modo de vida  sedentário.  Hoje  a grande maioria  das

sociedades possui características de sedentarismo, ou seja, não necessitam praticar

atividades como caça,  pesca e  coleta  para  sua sobrevivência.  Com a era  da internet,

considera-se  que  as  sociedades  têm  se  tornado  ainda  mais  sedentárias,  pois  não

necessitam mais, obrigatoriamente, sair de suas residências para comprar nem mesmo sua

alimentação.  Os  deslocamentos  ocorrem  por  questões  específicas,  mas  em  geral  as

pessoas possuem residências fixas, bem como compram seus alimentos e utensílios em

lojas especializadas e sem grandes esforços. Ou seja, o sedentarismo é um estilo de vida
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que não necessita de intensos esforços físicos para que os elementos necessários à vida

sejam obtidos, pois tudo está relativamente próximo e acessível ao indivíduo.

O nomadismo foi  uma prática muito  comum no âmbito  da sociedade dos caçadores e

coletores, os quais precisavam se deslocar para conseguir os elementos necessários à sua

sobrevivência.  Os  povos  nômades  não  criavam  animais  e  nem  plantavam  aquilo  que

consumiam. Estes povos precisavam se deslocar para obter aquilo de que necessitavam, e

quando os recursos escasseavam em um dado local, mudavam para outros ambientes nos

quais havia maior abundância.

Responda de acordo com o texto:

11)O que são nômades?

12)Como os nômades viviam?

13)O que são povos sedentários e como vivem atualmente?

14)E nos dias atuais, você tem conhecimento de algum grupo social, algum povo que

possa ser considerado nômade? 

15)  E você, considera-se parte de um povo nômade ou sedentário?

16) Preencha o quadro abaixo com as características que estudamos acima:

POVOS NÔMADES POVOS SEDENTARIZADOS
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MANOEL DOS SANTOS PEDROZA
5º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs

CIÊNCIAS

Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Habilidades:
Identificar e relatar os materiais que constituem diferentes objetos ao explorar fenômenos da vida
cotidiana,  evidenciando  suas  propriedades  físicas  e  químicas  (densidade,  solubilidade,
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas e mecânicas etc.) e associar a
aplicação desses materiais às suas propriedades.

A ÁGUA

A água é  um recurso natural  abundante no planeta,  essencial
para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida.
Trata-se  de  uma substância  química  formada  pela  junção  de
dois átomos de hidrogênio (H) e um átomo de oxigênio (O). Por-
tanto, a fórmula da água é H2O.

A importância da água
A água é importante para manter a vida no planeta. Suas princi-
pais funções são: hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da
biodiversidade e permitir o desenvolvimento de atividades pelos
seres humanos.

Para o planeta
A água no planeta forma os ecossistemas aquáticos, divididos em oceanos, rios, lagos e
pequenos corpos de água, permitindo a existência de diferentes tipos de animais e viabi-
lizando as relações ecológicas.

A água que se infiltra no solo é responsável pela sua umidificação. Isso favorece o cresci-
mento e desenvolvimento da vegetação. No meio ambiente, a água também é capaz de
regular a temperatura, tornando a sensação térmica mais agradável.

Para os seres vivos
Os seres vivos no planeta necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha difer -
entes funções, por exemplo, regular a temperatura, dissolver substâncias, transportar ma-
teriais, eliminar resíduos e até mesmo auxiliar na fabricação de alimentos, como nas plan-
tas com a realização da fotossíntese.
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A água também faz parte da composição dos seres vivos. Nos alimentos, a quantidade de
água pode variar e alcançar grandes porcentagens, como é o caso do pepino que é for-
mado por 95% de água. A água-viva é uma espécie animal em que 98% do peso do seu
corpo corresponde à água.

Para o corpo humano
A maior parte de cada uma das células de nosso corpo possui água. Em um ser humano
adulto, a água representa 60% de seu peso corporal, sendo responsável por:

 Transportar nutrientes para as células através da corrente sanguínea;

 Manter os níveis de temperatura corporal dentro do padrão;

 Eliminar, através da dissolução em urina e fezes, resíduos que não foram digeridos pelo
corpo;

 Proteger órgãos, como a medula espinhal e tecidos;

 Participar do metabolismo celular, pois inúmeras reações ocorrem em meio aquoso.
.

Responda de acordo com o texto:

1) O que é água?

2) Qual é a fórmula química da água?

3) Cite 3 funções da água para manter a vida no planeta.

4) Para você, porque a água é importante?

5) Faça uma lista de tudo o que fazemos utilizando a água:

Se liga nas dicas abaixo!
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MANOEL DOS SANTOS PEDROZA
5º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs

EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivo: O jogo da memória e o jogo dos sete erros nos proporcionam a prática da concentração, 
aperfeiçoando e desenvolvendo o raciocínio quando se relaciona as imagens e sequência das 
imagens expostas.

1) Observe as imagens abaixo, compare-as e encontre sete erros. A imagem número 1 
esta correta, portanto marque os erros na imagem número 2. Muita atenção! 

2)  Vamos exercitar a memória e conhecer verduras e legumes que fortalecem a
nossa saúde. Chame as pessoas que moram com você para se divertir. 

Recorte em cima das linhas, embaralhe as cartas viradas para baixo, organize em fileira e
pronto, é só iniciar o jogo. Cada jogador tem direito de virar somente duas cartas,
tentando formar os pares (ex.: beterraba e beterraba / abóbora e abóbora, etc); se
você errar, passa a vez para o próximo jogador; se você acertar continua jogando. Ao
final do jogo, o vencedor será quem formou o maior número de pares.

Divirtam-se!
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 ABOUT  ME

TURMA: 5° Ano

HABILIDADE: Aplicar os conhecimentos da Língua Inglesa já estudados para falar de si, 

explicitando informações pessoais relacionadas a gostos e preferências.

01-COMPLETE THE SENTENCES ( COMPLETE AS FRASES):

MY NAME IS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

MY BIRTHDAY IS ------------------------------------------------------------------------------------------------

I  AM -----------------------------------------------------------------------------------------------YEARS  OLD.

I LIKE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I DON´T LIKE ----------------------------------------------------------------------------------------------------

MY  FAVORITE  SPORT IS 

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

MY  FAVORITE  ANIMAL  IS ----------------------------------------------------------------------------------

MY FAVORITE FOOD IS ---------------------------------------------------------------------------------------

MY FAVORITE COLOR IS -------------------------------------------------------------------------------------

MY  BEST  FRIEND  IS ------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTE

HABILIDADE: EF15AR02-05/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.) presentes nas manifestações 
artísticas que utilizam tecnologias contemporâneas, em objetos culturais e em imagens do 
cotidiano escolar.

ATIVIDADE 1:

VAMOS COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NO MATERIAL DE ARTE!!!!

Utilize a primeira folha do seu caderno de arte para criar uma linda capa 
personalizada para seu material.

Orientações:

1) No meio da folha escreva bem grande a para ARTE, você pode utilizar letras 
decoradas, manuscrita ou letra de forma.

2) Desenhe várias coisas que te faz feliz ao redor da palavra Arte.

3) Pinte os desenhos com as cores que você mais gosta.

4) Escreva o seu nome, o nome da escola e turma.

ATIVIDADE 2:

Cores Primárias

Cores primárias são cores puras sem mistura. É através delas que se formam todas as
outras cores. 

As cores primárias são: vermelho, amarelo e azul.

 

Cores Secundárias

As cores secundárias são aquelas formadas pela combinação de duas cores primárias.

Elas são: laranja= combinação de vermelho + amarelo

             Verde = Combinação de amarelo + azul

             Violeta ou roxo= combinação de vermelho + azul
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Cores Terciárias

As cores terciárias são aquelas formadas pela mistura de uma cor primária com uma cor
secundária. Elas são:

Vermelho alaranjado=combinação de vermelho +laranja

Amarelo alaranjado= combinação do amarelo +laranja

Amarelo esverdeado= combinação do amarelo+verde

Azul esverdeado = combinação do verde+azul

Azul arroxeado = combinação do azul + roxo

Vermelho arroxeado= combinação do roxo + vermelho

 

Cores Neutras

As cores neutras são aquelas que combinam com qualquer cor. Elas são o preto, o branco
e o cinza.

 AGORA É COM VOCÊ!!!

 Divida a folha do seu caderno de arte ao meio e crie dois desenhos iguais, um de

cada  lado,  pinte  um  dos  desenhos  com  as  cores  primárias  e  o  outro  com  cores

secundárias.
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