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EMEF   “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

5° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ 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  

Iremos estudar o componente de Língua Portuguesa com o livro do Lápis. Cada um já recebeu o seu, 

então agora vocês irão acompanhar os comandos abaixo. Faça com capricho e atenção. 

OBJETIVO: Reconhecer a utilização dos elementos gráficos (não verbais), como apoio na 

construção do sentido e interpretar textos que utilizam linguagem verbais e não verbais. 

  

Primeira semana 
 

Dia 24/03 (Quarta-feira) Leitura do texto das páginas 16 e 17 Poema (voo) atividades nas páginas 18 a 21 

Dia 25/03 (Quinta-feira) Pintura e poema página 24. Atividades nas páginas 25 a 28. 

Dia 26/03 (Sexta-feira) Pontuação, entonação e expressividade – páginas 29, 30 e 31. 

 

 Segunda semana 
 

Dia 31/03 (Quarta-feira) leitura do poema ‘’QUERO” na página 32. Atividades nas páginas 32 e 33 

(produção de texto no caderno) 

Dia 01/04 (Quinta-feira) leia os poemas (DE CABEÇA PARA BAIXO e XÍCARA) página 34. 

Atividades nas páginas 35 a 37 

Dia 02/04 (Sexta-feira) FERIADO NACIONAL 

 

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro. 

 

MATEMÁTICA 

HABILIDADES: Reconhecer o Sistema de Numeração Decimal destacando semelhanças e 

diferenças com outros sistemas, desenvolvendo a capacidade de sistematizar suas principais 

características (base, valor posicional dos números, e função do zero),utilizando inclusive, a 

composição e decomposição dos numerais. 

 

Olá alunos! A partir de agora, iremos utilizar o livro didático da coleção “MATEMÁTICA 

LIGAMUNDO” nas nossas aulas de MATEMÁTICA. Tenho certeza que esta ferramenta 

nos ajudará a aprender um pouco mais sobre  os mistérios da matemática, pois o livro 

traz muitas ilustrações, exemplos em uma linguagem que nos ajudará a percorrer esse 

caminho da aprendigem dos números neste 5ºano. Então vamos lá!? 
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Como é 

possível 

observar na ilustração acima, nossos algarismos são infinitos, ou sejam, nunca têm fim. 

Conforme a posição que eles ocupam numa formação de um número eles vão alterando o seu 

valor e assim também vão aumentando o quanto valem de acordo com a casinha em que 

ocupam. Porém, essas casinhas, tem nomes, e nomes muito importantes que precisamos 

conhecer e aprender que vão nos ajudar para sempre na construção dos numerais e em toda 

a nossa história e vivência com a Matemática. E para ajudar um poucomais, a professora trouxe 

mais uma imagem a seguir com as classes mais importantes que no momento são as que nós 

estudaremos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realize a leitura da página 12 onde temos um texto informativo muito 

interessante com dados sobre a transmissão da Dengue no Brasil e com base 

nesse texto, realize as atividades da página 13 no seu próprio livro. 

Prossiga e leia com atenção, e também após assistir a explicação da professora 

via vídeo whatsapp, realize as atividades da página 15, 16 e 17 em seu livro 

mesmo. Atenção, você deve observar que para realiza-las você precisa ler o 
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todas as informações com atenção, analisar bem as figuras contendo as 

informações sobre o QUADRO DAS ORDENS DOS NÚMEROS PARA TE 

AUXILIAR. 

Prosseguindo, nas páginas 18 e 19, temos atividades de adição e subtração, 

leia com bastante atenção as questões, e realize-as também em seu livro. 

Elas pedem estimativas, ou seja, você pode tentar fazer cálculos mentais, usar 

bastante seu raciocínio, exercitar a sua mente, fazer tentativas e isso não 

significa que o valor precisa ser totalmente exato, mas que você precisa 

exercitar a sua mente para calcular e isso é fundamental para você desenvolver 

sua habilidade de calcular! 

HISTÓRIA 

HABILIDADES: Reconhecer a importância da História e compreender a 

formação dos povos. 

Olá alunos! A partir de agora, iremos utilizer o livro didático da coleção “BURITI 

MAIS HISTÓRIA” nas nossas aulas de História. Tenho certeza que esta 

ferramenta nos ajudará a conhecer muitas coisas legais e viajarmos um pouco 

mais na nossa história e na história do mundo! Então vamos lá!? 

TEMA: A FORMAÇÃO DOS POVOS E A FIXAÇÃO DOS GRUPOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTE CAPÍTULO FAREMOS UMA VIAGEM NO TEMPO, COMEÇAREMOS A ESTUDAR E 

CONHECER A HISTÓRIA DA FROMAÇÃO DOS POVOS, COMO OS GRUPOS DE PESSOAS 

FORAM SE FORMANDO, DE CERTA FORMA SE AJUNTANDO E ASSIM FORMANDO 

SOCIEDADES, CULTURAS E POVOS, CADA QUAL AO SEU MODO. 

ENTÃO, PEGUE SEU LIVRO E MÃO À OBRA! 

1. OBSERVE AS IMAGENS DAS PÁGINAS 8 E 9 E RESPONDA EM SEU CADERNO AS 

PERGUNTAS DA PÁGINA 9, REFLITA BEM, POIS ESTAS QUESTÕES SÃO 

PESSOAIS. 

2. AGORA PROSSIGA E LEIA A PÁGINA 10 SOBRE A FIXAÇÃO DOS GRUPOS 

HUMANOS, E REPONDA EM SEU PRÓPRIO LIVRO, AS QUESTÕES DA PÁGINA 

11. 

 

GEOGRAFIA 

HABILIDADES: Entender o conceito geográfico de lugar tendo como ponto de partida, o 

Planeta TERRA. 
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Olá alunos! A partir de agora, iremos utilizer o livro didático da coleção “VAMOS APRENDER 

GEOGRAFIA” nas nossas aulas de Geografia. Tenho certeza que esta ferramenta nos ajudará 

a conhecer muitas coisas legais, paisagens diversificadas, muitas curiosidades sobre o nosso 

e outros lugares! Então vamos lá!? 

TEMA: TERRA: O PLANTE EM QUE VIVEMOS 

 
Opa! Que conteúdo legal hem 5º ano!? Isso mesmo, neste ano vamos estudar muitas 

coisas sobre o nosso planeta! Vamos conhecer e entender um pouco mais os detalhes 

geográficos, nosso Grande Planeta TERRA! E neste capítulo já conheceremos o MAPA 

MUNDI e também que nosso planeta É DIVIDIDO EM 5 GRANDES CONTINENTE!  

Então, pegue seu livro e vamos lá, temos muito a aprender! 

1. Observe com atenção a imagem da página 6 e responda as perguntas em seu 

caderno: 

2. Leia prestando bastante atenção nas imagens, principalmente nos mapas 

das páginas 7, 8 e 9 e responda no livro a Atividade nº 1 da página 10.( não 

será necessário fazer a pesquisa) 

3. Como estamos próximos ao DIA MUNDIAL DA ÁGUA, na página 11, 12 e 13 

tem um texto informativo pra nos conscientizar em como devemos preservar a 

natureza e economizar água, pois o assunto é sério. Então, leia o texto da página 

11, responda em seu livro, você mesmo com a ajuda da sua família se for 

necessário, pois, não estamos na escola, e após ler o texto das páginas12 e 13 

sobre a POLUIÇÃO DAS ÁGUAS, responda as atividades da página 14 também 

em seu próprio livro. 

Lembre-se: temos 2 semanas para realizar todas as atividades, caso não consigam 

realizar em apenas um dia, não fique triste, a professora aguarda até na próxima semana. 

 

CIÊNCIAS 

Objetivos de aprendizagem: Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água e 

outros recursos naturais finitos. Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas 

relacionados a água. Desenvolver a imaginação, a capacidade de abstração e interpretação. 

 

22 DE MARÇO – DIA MUNDIAL DA ÁGUA  

Música: PLANETA ÁGUA (Guilherme Arantes) 

 

Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente 
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Riacho e desagua 

Na corrente do Ribeirão 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 
Ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos 
Água dos igarapés 
Onde Iara mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris 
Sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão triste são lágrimas 
Na inundação 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 
Terra! Planeta água 
Terra! Planeta água 
Terra! Planeta água 
 
Assista ao vídeo, cante, reflita e em seguida responda as questões abaixo: 
 

1- Quais as utilidades da água na música? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2- Que outras utilidades a água possui? Cite 3 exemplos. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

O Brasil é um país favorecido pela presença de água. Tem um amplo litoral, banhado pelo oce-
ano Atlântico e abriga 20% de toda a água do planeta. 

 
Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

 

3-  Ilustre o texto acima. 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DE CIÊNCIAS: CONECTADOS 

Unidade 5 - A ÁGUA - Páginas: 86, 87, 88, 89 e 90.  

 

 

 

ARTE 

PONTILHISMO 

 

   
 

ATIVIDADES 

Crie um desenho em seu caderno e depois utilize a técnica do pontilhismo para colorir o seu desenho. 

Utilize canetinha ou lápis de cor para realizar a atividade. 

 

INGLÊS 

OBJETIVO: Responder corretamente as questões em Inglês, trabalhando a escrita. 
 

 1 – ANSWER THE QUESTIONS:                                                                                    

A – What is this? 
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       It is an_______________________. 

      What color is the fruit? 

      The fruit is____________________. 

B – What is this? 

       It is a________________________. 

      What color is the fruit? 

      The fruit is____________________. 

C – What is this? 

      It is an _______________________. 

      What color is the fruit? 

      This fruit is____________________. 

D – What is this? 

       It is a________________________. 

       What color is the fruit? 

        The fruit is___________________. 

E – What is this? 

       It is a________________________. 

      What color is the fruit? 

       The fruit is_________________and___________________ 

F – What is this? 

      It is a _________________________. 

      What color is the fruit?               The fruit is_________________________. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dança das Cadeiras Cooperativas: Coloca-se em círculo um número de cadeiras menor que o 
número de participantes. Em seguida propõe- se um “Objetivo Comum”: Terminar o jogo com todos 
os participantes sentados nas cadeiras que sobrarem! Coloca-se música e todos dançam. Quando a 
música parar, todos devem sentar usando os recursos que estão no jogo - cadeiras e pessoas. 
Podem sentar nas cadeiras, nos colos uns dos outros, ou de alguma outra maneira criada pelos 
participantes. Em seguida, todos levantam e tiram-se algumas cadeiras, ninguém sai do jogo e 
continua-se a dança. O jogo prossegue até onde o grupo desejar. 
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SUGESTÃO: Se puderem façam um vídeo da sua participação na atividade proposta 


