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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.

EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
5° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs

Aluno(a):                                                                                                             Turma:              

 LÍNGUA PORTUGUESA
Iremos estudar o componente de Língua Portuguesa com o livro do Ápis. Cada um já recebeu o seu, então
agora vocês irão acompanhar os comandos abaixo. Faça com capricho e atenção.

Orientações para a realização das atividades de Língua Portuguesa:

▪Explicações serão dadas no grupo de WhatsApp.
▪Segue abaixo os dias e as tarefas que serão realizadas pelo aluno.
▪Dúvidas deverão ser tiradas no privado durante o tempo determinado das aulas.

Objetivos:
Identificar a função social de testes que circulam em campos da vida social dos quais participam
cotidianamente. Localizar informações explícitas em textos. Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Primeira     semana  

Leitura da crônica (comunicação) das páginas 42 a 43.
Realize as tarefas das páginas 44 a 50

Segunda semana

História em quadrinhos, página 53 
Realize as tarefas das páginas 53 a 56

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro.

 MATEMÁTICA
Objetivos de aprendizagem ou habilidade:

 Aprender que o nosso sistema de numeração é decimal;
 Associar as unidades de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª ordens aos nomes correspondentes;

 Escrever por extenso os numerais.
CLASSES E ORDENS NA ESCRITA NUMÉRICA

No nosso sistema de numeração, agrupamos e reagrupamos quantidades de 10 em 10.
Podemos representar as quantidades com algarismos. Em um número, cada algarismo ocupa uma posição, 
chamada ordem. O número 4123, por exemplo, tem 4 ordens.
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Veja:
4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Unidade de milhar Centena Dezena Unidade
4 1 2 3

No nosso sistema um mesmo algarismo tem valor diferente de acordo com a posição ou a ordem que ocupa 
no número.
Podemos escrever esse número por extenso.
4123- quatro mil, cento e vinte e três.

1) Complete o quadro posicional com atenção.

2) Escreva os números do quadro por extenso.
a) 85                                                                                                                                                       
b) 6129                                                                                                                                                     
c) 20412                                                                                                                                                   
d) 707                                                                                                                                                        
e) 4584                                                                                                                                                     
f) 10000                                                                                                                                                     

3) Pegue a calculadora e digite o que se pede, e descubra qual é o número. Vamos lá?
a) Digite 3 vezes a tecla 9-
b) Digite 2 vezes a tecla 8 e 1 vez a 5-
c) Digite 3 vezes a tecla 6 e 2 vezes a tecla 2-
d) Digite 1 vez a tecla 3 e 2 vezes a tecla 7-
e) Digite 1 vez a tecla 4 e 3 vezes a tecla 2-

4) Baseado nos resultados acima escreva o antecessor dos números que você encontrou. Lembrando 
que o número antecessor é o número que está antes do número em evidência, por exemplo, o número 
nove é
o antecessor do número dez.
a)
b)
c)
d)
e)

5) Em seu caderno, escreva com algarismos.
a) Um mil, trezentos e quarenta-
b) Três mil e cinco-
c) Dois mil setenta e seis
d) Quatro mil, quinhentos e um-
e) Oito mil e quarenta-
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 HISTÓRIA

HABILIDADES: Reconhecer a importância da História e compreender a formação dos povos.
Olá alunos! Nesta coletânea, continuaremos a utilizar o livro didático da coleção “BURITI MAIS HISTÓRIA”
nas nossas aulas de História. Então, cuide com bastante capricho do seu livro, mantenha-o por perto ao
realizer as suas atividades de história, poise le é essencial para esta aula!

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

NESTE CAPÍTULO CONTINUAREMOS NOSSA VIAGEM NO TEMPO, AGORA VAMOS CONHECER UM
POUCO MAIS DO  PERÍODO NEOLÍTICO,  TAMBÉM CONHECIDO  IDADE DA PEDRA POLIDA,  QUE
FOI UM MARCO NA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DOS POVOS, TENDO COMO PRINCIPAL FATOR
MARCANTE, A CONSTRUÇÃO DE OBJETOS FEITOS PELOS HOMENS PARA AJUDAR EM SEU DIA A
DIA, COMO ARMAS PARA CAÇAR, PESCAR, ASSIM COMO FOI NESTE MESMO PERÍODO EM QUE
ELES COMEÇARAM A DESENVOLVER PRÁTICAS DE AGRICULTURA E ASSIM ESTABELECER
MORADIAS EM LOCAIS FIXOS AOS POUCOS DEIXANDO A VIDA NÔMADE.
ENTÃO, VAMOS CONTINUAR AS ATIVIDADES? PEGUE SEU LIVRO, E MÃOS À OBRA!

 LEIA O TEXTO DA PÁGINA 12, E COM ATENÇAO, RESPONDA EM SEU PRÓPRIO LIVRO,
AS ATIVIDADES DA PÁGINA 13.

 PROSSIGA E LEIA A PÁGINA 14 SOBRE O ESPAÇO E OCUPAÇÃO, OS POVOS
SAMBAQUIS, E REPONDA EM SEU PRÓPRIO LIVRO, AS QUESTÕES DA PÁGINA 15.

 CONTINUE SUA VIAGEM PELO
CONHECIMENTO HISTÓRICO E LEIA O TEXTO DA
PÁGINA 16 SOBRE AS MULHERES DO PERÍODO
NEOLÍTICO E RESPONDA EM SEU LIVRO AS
QUESTÕES DA PÁGINA 17. (Observe que na
questão nº 3, diz pra você fazer com um colega, como
estamos em Pandemia, então, peça ajuda de alguém
da sua família).

 GEOGRAFIA
HABILIDADES: Entender o conceito geográfico de lugar tendo como ponto de partida, o Planeta TERRA. 
Olá alunos! Nesta coletânea, continuaremos a utilizar o livro didático da coleção “VAMOS APRENDER 
GEOGRAFIA” nas nossas aulas de Geografia. Então, cuide bem do seu livro, mantenha-o por perto, com 
capricho, pois ele será fundamental em nossas aulas. Então, pegue seu livro e vamos lá!

TEMA:         TERRA:     O     PLANTE     EM     QUE     VIVEMOS  

ENTÃO 5º ANO, COMEÇAMOS A CONHECER O NOSSO PLANETA, A COMPOSIÇÃO DELE ATRAVÉS
DOS MAPAS E ASSIM SEUS CINCO GRANDES CONTINENTES. NESTA ETAPA DE ESTUDOS,
VAMOS APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE UM GLOBO TERRESTRE E
UM  PLANISFÉRIO. ENTENDEREMOS, QUE AMBOS SÃO MAPAS, PORÉM APRESENTADOS DE
FORMAS BEM DIFERENTES!
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1. Sendo assim, nosso desafio, já começa fazendo uma bela leitura da página 15,  respondendo as
duas questões que ali estão no próprio livro;

2. O Segundo passo, será ler com atenção e observar as imagens da página 16 e então com o mapa
da página a seguir, realize o desafio das páginas 17 e 18: Divirta-se e aprenda – Construindo um
globo terrestre!

3. Após fazer seu desafio, na página 19, responda em seu livro, as questões a e b.

 CIÊNCIAS

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):

 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
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
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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:
Quais as utilidades da água na música?

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 oceano
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

Ilustre o texto acima.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO
LIVRO DE CIÊNCIAS: CONECTADOS
Unidade 5- A ÁGUA 
Páginas: 86, 87, 88, 89 e 90.

 ARTES
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.

LINHA
Na arte as linhas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor, por exemplo: Uma linha pode ser
reta, longa, grossa e amarela, ou poder ser curva, fina e azul.
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Observe alguns tipos de linha:

Atividade: Agora, você é o artista. Crie no seu caderno, a sua obra de arte e utilize diversos tipos de linha 
para preencher o seu desenho.

Exemplos:

 INGLÊS

TEMA: Fruit
OBJETIVO: Inserir a Língua Inglesa no cotidiano do aluno. Escrever corretamente os nomes de frutas em
Inglês.

01- Complete a cruzadinha com os nomes das frutas em Inglês:
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02- Leia as frases e escreva em Inglês o nome da fruta correspondente:
a-My skin is Orange or yellow. I have vitamin C.

b-My skin is yellow. Monkeys like me very much.

c-My skin is red. Snow White likes me.

 EDUCAÇÃO FÍSICA

ATIVIDADE : Pega-Pega Corrente. A brincadeira é semelhante ao pega-pega, mas cada jogador
que é pego dá a mão para o pegador e também começa a perseguir os outros participantes. Cada jogador
cap- turado se une formando uma grande corrente. Quanto maior a corrente, mais difícil será para os
persegui- dores alcançarem os perseguidos. Os alunos devem criar estratégias que possam ajudar na
captura, como formar um ‘paredão’ para não deixar ninguém passar. Após será discutida as situações de
ajuda e coopera- ção em grupo.

SUGESTÃO: Se puderem façam um vídeo da sua participação na atividade proposta.
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